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 مد هبسنو يبللا سابعلا نب لضفللا رابخأ ق5

 فاذم ديع نب مشاه نب باطملا ديع 5. يزعلا .د دنع ا بط ينأ ل 4 ع نإ سامعلا نب لضفلا

 لئاَقلا وهو ةمدالا ديدن قاكو مهاحعصفو نيروك دملا مشاه ينب ءارعش ا

 0 ند مرضخالا اناو *

 نع يديزلا نءانملا نب ده كلذب يفربخأ ب ةلطللا كل 6ع 98 سام ءلا تنب 2 نيوبالا يم ثاه وهو

 يذلا ناكو 4 ةيشيح تناكو هتدح 8 لف نم داوشلا 1 او سبح ينأ نبا نع هللا ديبع همح

 1 نأ ليمح م 1 ع 0 5 ىلاعت هللأ هثعل اءلفهن اس يدجخا ة ةسع جوز مو هيلع هللا ىل»

 كبر 0 يفارسن ينأ دهشأ دمحاب لاق هيلع فقوف ما 4 ه.لع هللا 0 لا ىلا ءاحف

 ثعبف هش هالك ن م اءاك هيلع ثعبي نأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع ادق كلَ ا تقاطو '

 11 ا 0 1 اا 1 ا 1 1 ل ا يدل ٠ كا ا راو لل د يحلم لاس 1110و للا 3 اس وت تاكا

 وهو 0 سر لاقي ةهد ليلا 5 ريغ .غ لاو لب اللا ناولأيف ةرضخلا حاحصلا ف لاق )01( ظ

 يبا لاق رع نئانا ناول 1 يفو جريدلا

 برملا تدب يف ةدبلا 5 ان ققرد ند 2 نو

 00 ال 0 0 1 دوسو روس اهم . رؤتش تاكد م 5 هيأ يفعل لع

 رضخالا ليلغلا» افش يف 0 و هادض دوسالا رذخالاو سوماقلا يف لاقو ها رحلاك هم 7 هسفن

 داوسلا» 5 يناغالا لوقو هأ 0 | خا يوللا لضفلاا 09 م ا بحر بص ىف 0-3 احدم لمعت سا د هممأا

 ةنع هللا ضر سابعلا اد ةدلوتسم تناك همأ 1 ن- لادبالا ىلع وه هن د> هم لت

 نإ نإ سايعلا اهجوزتف بهاوملا يناقرز سداس ندا” ص يفام ىلع ةنمأ يمحسأ ادني هنم تدلوأ

 مي هأ حتفلا مول رسأ ليلج يباح اذه لضفلا دح ةبتعو لاق 6 ” اذه لضفلا هل تدلوف هن دلك

 ف يضخاقلا هيلع يرح ام اهالخ ريغصت!اب ة هاا عم 2 ل كا أ تل عيسلا هاكأ هنأ يناغالا لوق 3

 ينيروطارصن ها عموس# داووهوةرضاغلاهباوصةرصاقلاي داو دعب ىناغألا لوقوهوضراع دقف ءافشلا
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 ل3 يي الللاّلل77ي77 بيبي ب يب ب بصب

 مهاربأ انثدح لاق 3 وكلا ىلجبلا مساقلا نب نسما ( ينربخأ ) هسرتفاف ادسأ هيلع لجو زع هللا
 8 عك لاق ةمركع نع يلاملا ة م نعء.سهو نب ديلولا يناد_> لاق ىلعملا نب ىلع نبا

 لاةف ىوه اذا محتلا تر رثكا نأ ع هماع هللا يلد ي ل ةتع لاق يوه اذا محللاو

 جرد“ سابع نبا لاقف لاق كبالك نه اناك هيلع لسسرا ميلا مو هياع هللا ىلص هللا لوسر

 الليل هولز 2 م ةرمدأ اهلا ىداوب اوناك اذا تح دوسألا ْن 0 0 ع ىف م || ىلا

 مكطسو اللا تبأال هللاو ال ةزحح نر نأ نر د 4 26 هلا او 1 اوثرفاف

 هبامنأ بشن ف هم | ل 1 الحر دا مهو مشي 2 تلا الا نع ف 0 لاق موطسو تادف

 نسا ا ( مهديأيف تام 00 ءأب . ملف اوسع اف دخت ةوعد يناتثموق .ي 1 حاس هيغدص يف

 3 ماشه ن 0 هزم نأ 3 بهؤ قر كح لولا يف نا دو لاق مهارب | كب ىلع و لاق 3 :مساقلا نب

 دسالاةوهضف نا لاقو لاق ىلدت: اثديذلا ند "يرب انأ هع لاق لاق هناآلا هلم هسبأ نع ةوسع

 ب دي اي دقو 7-0 ا منيها َنَ ) حاطن || نإ تا 0 . تدع ( هنا 1 أمءم كك هيمضضص

 ا حاطنلا نبا ةباور نأ الا يف ءادملا ٠ نعش را نب 7 انتدح لاق تاناوحلا بات و يدب ميلا 00

 9 ةدحم هيلع 0 5 0 دعت 0 3 3 06 نسم لاق هل 0 منأ

 لاق 1 لاق عمستفأ

 دحأ ىلع ين“ الو محلا طسو مهلك سانا اهارب لح ت |

 نيم نم راثلالهأ طرت ياو 8 نعم نم نئاثلا كاش لاا 0

 لضفلا هل لاذ

 بطلا ةلا ىلا تدر انا يتصقنمو ىمتش ىلا تدرأ اداه
 تسذلا بقان خيش ث ةليلح تناك # بع مم داس مورك تسل أ

 مه دشن مو هدنعو ةعمج مول لضفلاب 07 يليردلا نيرا 0000 حاطللا نا لاق هنعفرصناو

 يل ض أ نيزحاب كحبو ل لاك ف ةاللصلا ىلا نود>ورب سانلاو ودعا 1 نيا هل لاقف

 كرت ءأ ادي تس مب نم لك يمم كفرغيو كف عأل ينإ هللاو ىب لاق ينفرعنال كلا

 هوحيمي لاقو

 اليوط اليح هسرع دإةو *# ارهد كابأ هلالاىزخأدقف

 ىلع نب نسحلا ( ينثدح ) هلاحمبو هب يرغم نيزحلا ناكو هباو> نم مربتو لضفلا هنع ضنعأف

 قدزرفلا لخد لاق ناره نب صاع ةمركع وبا انثدح لاق يراسالا دت نب ماقلا انثدح :لاق

 لوشو دشن هيدع ب سانع نب لضفاا ىلإ رظأف ةندملا ىلا

 بركلا دقع ىلا ولدلا اع ٠ اا لجحاسإ يناجاسإ نم

 سابعلا نب د# ( ينثدح ) همأ راغب ضع ند الإ هل>اساملاقف هب رنا دشنملا نه قدزرفلا لاق

 ص و دل دا جوملا 0 مدلل و ص صل هنو مسن دلع مصب هت اج د مصعب تح ع معمم تضع ص كح حس م



0 
 رة 2222222 للسلاح سسل7ا_ >2 7ب9؟؟ رباب

 | وهو احاح .كلملا يل قاوياراا مدق لاق مكحلا نب دمج انثدح لاق جشالا انثدح لاق يديزلا

 ًاققرو الب[ والام ءاطعأف هلأس ولايملا ة رثك هيلاءاكشف ةمتءعنب سابعلا نب لضفلاهيلع لخدف ةفياخ

 لاقف رش هطعي ملف هلآس : الأف ج + ناماس ىلوو د.اولا تام اماف

 دين هيعمل ةيصفل ةسو.م 5 تاح يتلا ف بحاضاب

 5 نم كيلع هلالا ل ص #* هل لقف دلولا ريق ىلعريما

 تمطق يتلا محرلا هاواي

١ 

 هذدلا يف تارتللا ”اهباضأَو.هق
 ردع ىموءبذك نم :تكربق * 0 لات دحو يفا

 رهف ينب نم دعاوسلا ضرب #* هئبدنإ ةوسنب تررم دقاو

 0 را م مارا لجف اعدم ل ىك

 نمجللا ردا ةقولعتلا 3 * انديس نانو هيدت *

 ى ردبول ناوذالا ةوفدنم * ةطاتلب تاوزج-» تدقا أذام

 انزا لاق نانغ وأ 0 -دح لاق رزيخلا اذهب عيكو ( ينرخأ)

 ليي اذ .ءنرديا ل سانع نا لففلا نك خلا ان يبأ ناز غلا د دع نع ةدي.ع وبا

 لاو 4م ر>و ناملس هافح ديلولا تام املف

 رفنلا ةححدص 2 ردنال 4# ت0 ىلا نسما تت اصان

 ؤ نكي لو اعدحاف ريئاند ةسضح هل ضرفف اش هل عر ي رامح لاق 5 فواش امو لاق حيرلا

 يئاقلا ىلا اهب ءاحو هقنعيف !,ةاعو || دك ةنقر وكف لاجر كييف نش ل

 0 كسلا وبأ ىف ةادصع لاك جشالا نب نامياس انثدحلاق ىداب زاا( انثدح ) سانلا هنم كدا

 ( ا يف هانآف احاح سادع نب هللا دنع نب يلع 0 المح ساسعلا نب للضفلا ناك لاق مءاه 3

 ' هلناو ال لاق ةجاح نم له لاقف ةيفاع يف نه ريخم لاق كلاح فكو نا عك هل لاس لا

 ندم ظع ةلد هأث 1 : امالغ زغف جولع || ءالؤ هانءاع هالغأ دقو بن ئءلا اذه يبشال ينإو

 املا ضع جحر كناري لاق كلذ لعق ان اكف هل هلواثو ًادوقنع ًادوقنع هل لسفب الو بنع

 اا دبا نك لاق هم نع راكب ن ريثزلا اتدحع لاق قعمدلا ديس نب دحأ انتدح لاق ىلع نإ
 0 هيلع كلذ لاطف ايوك يم دس ةحاح يف يَ نأ 1 اذا ندملا ليش ناكو اليخم سانعلا نبا

| 
 ن 0 ةيراعلا نع آو هكر ًارامح كل عما نأ ماع َ ضع هإ لاَقو هلق ند ةندملا لعتا ىلعو

 بدأ هريعيال نأ ساناايداوتف هكر نأ 5 اذا اح رس هل رعت ناكو هيلا هب ثعاو لءفف

 لاق مهارد ةسمح احرس ىرتشا هيلع كلذ لاط اهلف

 مل حجتت>تببببب بببببب الل

 هس سس تيس طيس سس سبيلا

 00 فد « هل_ها 0 2 الو

 12 كاذل يلا يف «عاؤ + هةصعلا تد.اكف يلام ّك تدهدحر

 ثعدي ناكف هن هيددر الإو هن هب وقد كا ثعرب 3 5 ةفلعأ قدطاال يفا را ر 25 هل ضطسا يذلل لاق 3

 6060000000 تت تت ا 22 كك
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 ثعبيف هرامح الع قررت اند 0 ا نااعا وه عدي الو ريعشو لل لك فاعب هيلا[

 ع 5 مزح قا ىلا قابكلا نيرطلا عفرف بطعو لزه ىت> ريعشلا نود نبتلا هفلعيف هيلا هبا

 ه:.كحرب 5 اهف - يوللا لضفال يدلا زا فه 0 2 باطملا دبع نب ىرعلا

 هدم تدنن ا لأ اسيو 16 ا ريه_كلا عيابو نيلا هللا سانلا نه ه..ضقو هفلع 2

 ىلا يوللا راع ل 0 ناو اقداص كارال ينفا حزام تنك نبل لاقو ة_ءقرلا أ رق امل هنم كحضف

 ياشلا ديعس نب دهم ينثدحلاق عكو ( ينربخأ )ديلا عقد هبوك 3 | اذاف همضّمو ةقلعل هلطصأ

 ه_:حاح هنوف ل 0 0 هلطش اجرت راعتساف ريعتي لضفلا ناك لاق ةشئاع نبأ نع

 دزي ملو نيتيبلا ا ا لاملا تر الو #* لوَش كا يذ“ داع ىرتشاف

 يبأ ناكل ٍلفو كا لودح لاق رامع نب هللأ دنع نب دعأا نتا ءاع

 هت ناك دقو سلا لها وعود ب ةرسصبلا ىلاو وهو ىلع نب يدع َْن نيسحلا دع

 نذإ-و هياع هللا يلص هيأ لضفلا نم هللا مهاطعأ امو مشاه ىنب ركذ يف اوذافأف هدلا كلذىف

 مالكلا اذ_ه عج دق يبا لاقف مشاه ىنب 4 نء ةليضف راذوانيدح تدهور

 هلوق دشنا َ هلاق تدب يف يوللا سابعلا نإ لضفلا

 ديو ةنم مهلع يموقل الا * ادب نوعدي مارك موق تابام
 دهلاو ءاودالا هطلاخم اف * هتظشتل.ط يذلا مانسلا نع

 مالسالا ىلإ هللاءادهاع هيلعادي مو هياعهللا ىلص هللالوسرا نافع انتعذ حذو انتالص ىلد ند

 ةياور ىف رصنلاب جزه زرحم نبال ءانغ نيتيبلا نيذه يفو سانلا ىلع انا ةئم كلف هموق نيو هب

 :ء ةءصلا نب ديرد لاق" يلغشلا ةيظشلا هتيظش تلاط هلوقو ةلاب نإ ور
 دلقملا ليوطد م يوقلا نيمأ * اسنلاجنشيوشلا لبعيظ ثلا ماس

 كذا ديع نب دمح|( يتريخا ) 00 هاب الف هزمت ىلاهماثس رْذُّؤَم نم شام ءاددمعلاو

 ديد ء ىبحي نب دم ينئدح لاق ةبش نب رم انثدح الاق يرهوهلا زيزعلا دبع نب دمحاو رامج

 َ 0 لضفلا م دق لاق صاقو ينأ نب ةلثع نإ مشاه ب مشاه ينري> ا لاق رامع نب زيزعلا

 هللاو يدايزلالاقف دايز نإ هللا د .ءل نا هدنعو ا ناو ن كلملا د2 ل بط ينأن ؛ هع

 نينمؤملا ريمأ اي لاق مث هيدي نيب فقوف لضفلا هيلا خار يئعاا ناك ا اف طق مسا
 يي اخ كأ مو ن١ ةبمعو ءنارالاط كلبا
 برو. ىتنأ ماحوالا ةلصالا © .ةبارقنم انني تاجشأو لصف

 ل يفرق م 9 ايو * هني ل جامع الو

 بدحأأو ين> ع تنأو #* اهلك ةريشملا نود ن :تانعأ

 كح لء>و رظناا كنءاب , يريغلا كلملا دنع لاقف رعشلا نيئمْؤملا ري ءأاي هللاو اذه يدايزا| لاقف

 ينثدح لاق رامع نب زيزءاادبع نب دما ( نر ل 900 هدب: ىف يدايزاا لاسرتسا نم

 جح من مه رد فال ةريثمب هل :سعا:ثالملا دنع ىلع يوللا لضفلا مدق الاق ىمع ينثدح لاق لولا ٌْ

 ( مشع سماخ - يتاغالا "تاالا)
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 أ كيلا ديع ناك كرذ> 5 يدوملا لاق ةح دع يدوملا ىلع يحرسإلا مدق اءاف اهلثمي هل سعف ديلولا

 لاق 2 فال رش المع هل ليق و هريغ مهحدم اي ًانسشاه رعأ ا ل يوللا لضفلا يطعأ
 إ

 8 .ءنبدحا 00 0 57 نيثالثب يحرصالل سماق هسا ةيطع لثم اولاق ديلولا ه اطعأ مكف

 | يجراخلا م .هار 0 نإمع ن ءعاةيواغم نء دقتا ينادح لاق 4 ةبش نب رمح انيدح لاق رإمع نب زيزعلا

 | كلملاد, 7 5 ماش )ان ناوى نب كلملا دع ىلا ب لضفلاب سانع نب هللا د.ءنب ىلع 2 لاق

 | دك مة الحول هني لع ءاراس هللا ددعنب ىلعو هبودحم داح هعمو هل بيج ىلع ًاحنار امو

 لاقثهي كلءادبعي داح اد

 اكاهعيف ضرالا لود كيلَع .» .اكارأ ها ركللا هيأ
 اكارذ ىلع نور نانا »+ مك دا ء ند ص له كحنو

 كالع ام للم اركب لعب مل * اكاط وذا فا يلح

 لاقو نابع نب هللأ دبع نب ىله ع يوللا لضفلا هضراعف

 ىردبانل ردب نعءتلاس .# ىلع نع لث سلا اهيااي

 ىمشاه ةميشلا نيلو * ينالغ ءاياعلا يف بلغأ
 ي رح« هإ ركب ىلع ءاح

 جرخف همساهب ر هاشن لق 555 اف محن لاق ىط ينأ لآ روتحم اذه لاقف لعامل كلما دنع رظف

 | نءيلذولا 2 لع نع ربا 3 رام نب 000 ةيش نب رع ةءاور 0ك ىلع هنعمل لاقو

 | يوالا لضفلا لذدو اهدنع سلاحف مزهزمىلا ءاغ ديلولا ةفالخ ٍُق جح كلما ديعنب ناماس نا هم

 لوقيو زجتري لمحف تسي
 ىرديانل ردب نعتلاس »* ع نع لئاسلا اهااب

 ىمثشاه ةم.شلا نيلو 0 يحطب | ريخلا ف -

 ىتءالو ىفاسلل تكروب * 00 روب انمزم

 هابإ ءاطعاف ةياقسلا ذي هيف حدشب ءانأ من هللا دبع نب ىلع هنع هفكف 0 و ناماس بضغف

 اول هن رمل مو هدب 5 همضصوو 00 3 معن 0 3 * يجيعتا اك هدب ند قنا هب رماتلا نا ةلاسو

 ” او |[ لاق ( .جامتلا با تانك قورنت ):ا22ي هلطمب يف لضفلا هيقلجحو ةفالأا ىلو

 3 ِط أ ند هيداعلو ءرخش لع ىوللا لضفلا ثدحن ناك يموزذملا كلا نب ْث نطاذا قف كانك

 م اليد 4 ثعب مت انو 1 هرءقفدقر جلع هاق 3 هردقف هلام ىلع ماشه لا ؛ ىصاعلا هدجح

 لضفلا لاف بطخلا ةلامح نبا روس 00 نيف دفا اذا ناكف بلاط ينأ نب ل هلق ف

 بطحلا ةلاح ند ريعل اذام * يدقنمو ىحتش ن 0 كلذف

 2 ' خيش ةليلح تناك * اهمتسغ دجلا يف ةلئاس ءا

 بشنلاو سأرلا نؤش مظع خيش + || كيرا هللا لوسر ناو 5

 تاذلاو لي للا ىلسأ نيب ةدل> يف« م هد ءاسس نا :اهوت هللا ن ءلاي
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 ب يبسببببب»»٠جا بيب سس سس سس سس سس سس سس سس اا

 بذكلايف تملأ دقدحلا يعدتو * يتر>ا#فم ينيفاوت نويقلابأ
 برمعلاةمون رحاطس ويندعوت ان مهعبار تأ 0 ةنالاع يفو

 ار يبن 0 اهئاعد ه 0 ارق نم ةرسأ يي

 اا يددح 2 ناكو '#' . 2 تل ددعف كوأ امأ

 بت 0 2-1 ند قلم وفك اع دج انةء.ش دوّلاو 0 عنبيلا

 لاق ىبارمعالا نبا نع بيبح ينأ نب هللا ديبع يمع ينئدح لاق ىديزتلا سابعلا نب دم قرح |

 ريدا هن ص 3 هلطق يملا لضفلا نبا 3 رغ طاةدع ب رقع هل لاش 2ك 1 سم م لحر ناك.

 لوشو هل ةلعزد 6 ا

 لْصقلا لاق
 ةرحاتلا ترة 'اهعاب د # اكون ترتد رعادق
 هرحا الون امد اولاع نأ." * تلقح او تر ةعلا كفاضدف

 هرمضاح اهل لعمثلا تناكو # )١( اهءاساك تداعدمت ناف

 كر او دك يذ ريغ # هنا ٍِق دك 0 نا

 هربادلا نه يذيب رقعو نب الامقم قدي ودلع كا

 هران ةعقر ءارك تالت نا كوسا ا

 ْن ءبتكلا ضءب يف هبد>وو هدام 6 يلأ ن 6ع 0غ 3 دامد 1 لاق ري ٠ نب مشاه ) 5 ( 1

 كلأا ديع ىلع دقو ةعسر يبأ سر نأ نيتقفتااك نايا ورلاو هيأ نع 9 ناك نعو ينازل

 لاق 9 تدشاف ه.سأ نع هلأسف هيلع 0 نآو يح نا

 اميَقتلا اذا طا ةح «* ائنع نيس هللا منا ال

 نانطهف وما وص لئاقلا كال ل 0 تنأأ

 مر اع جر حتا الول ةرظن ىلو * ىنء نم بصخملاب اهلا ترظن

 ملاح تن ماجا فاخ كلتدب# عرب حيباص# ماس .شأتلقف

 ماهو سءش دبع اماو اهوبا #* لف والامإ طرَقلاي وهم ةديعل

 ديءلوهيبا نع ق>دانب دامح ةياور نمو ةناب نب ورم ةياور نم يطسولاب لهر عرس نبال ءانغلا

 هلوا ىطسولا يري يف ةبايسلاب لوا ليفت ق>سا ةياور نم نحل هيف

 مداوخلاو ابعاس لع ىلع * اهمقلاموي فحل املع دمو

 اها اندع برقعلا تداع ل يورو 00



 يه

 مداثلاو اهفك تحار ا ١6 نادي ابق حل رغ اهنطعشأ ل
 مامسلا هحعات م هج وو اهاصع * يحضلابمملاىلع ب رضت+ مداعم

 املإ تاني ىف كال تناك" اما كم ألا اف هللا كالتاق كلما ديع هل لاق مث ( ريخلا ةقاس ىلإ عجرت )

 رادلا طحش ىلع ماا نبالنيئمؤملا ا اب ةيحتلا هذه هلا تبا رم لاف كنع تاثد نع ةحودنم !

 .كلملا دبع هل لاف بنان هللا ىلا يا لاق كلذ ن نع اهذنارم كارا كالملا دع هل لاف رازملا قا

 ينانأدقف خيل ادب ىف يالا كت ءزائم ن 6ع ا .كلو كب راح نست يلع هللا ودل !

 مارحلا دحسملا ىف سلاح نأ اب نيم ملا ا مو 08 لاق ل ا نأ 2 1 كلذ 0 0

 ا
 ا ينقفاوو علو مف هب ةيتع نب سا.ءلا نب لضفلا انئيلع لخد ذإ ىثي رق نم ةعامج يف

 تاع || 3

 هللا ىلصهلالوسر اهب ثعوبلطملادبعاوب ١ حج ةدإب نا هللاو موزخم يي اخأ اب لاقف ىلع ل قف

| 

 ماشه ام 0 ضرالا 3 نت | رءشقم 2 نطل ع أو ظ

 اننا ترنلا اذه نم رعشأن أو ماش ءط رءشش ا ندع مك لحو نعدللا تدءباعوتر دساف مس وة لع ظ

 لوش نهلوق

 ياطملاديع سول نير #* هود فام دنع اغا

 نوه ىدلا كدا قع يشأ نا معاه وب احا تلقت هبلغ تلقأفا
 موزخم تاريخلل موزخم ءانبأ © انعخأ تا .آلا ىلع ليادلا نا ظ

 لوي ىذلا كبحاص نم هللاو كه ىل لاف
 موز ._#ع ا مشأ 0 1 اياد اريخلا انليدهأ ليريح 1

 لوةيىدذلا هنم رعشأ لد تاق طال ينع هعا اطشا يف عمطلا يف اح م هللاو ىىلغ ىسف, يف تا

 امرض ير ةران هتكرح - اذإ 00 موز ءانأ 1

 اهل قل دخت نعداح ند نإ بول مم رازملا 4م جرح ظ

 لوَشب يذلا ا ك.ءاص نعم رمشأ موز يي اخأ ا لاةقهيحوب ىلع لد 3 نا ملت 5 هللاوف

 اةراهشأو نير اردد »+ اءطو م ذا 0 د مشاه

 رعشا مشاهىنب اخأ اي تاقف هيلع تدلحم مث يب تاس ضرالا نإ نينءؤمل حا ماو تملا
 كلوش يذلا كء>اص م

 املظلا اهروب ولت سانال * تءلط ممئأ موزخم ءانبا

 نيتلخوع حدب اوصلا لماوهنادبلا عئادبو نويعلا حرس يف هلثمو خدنلا يف اذك اهب حجت (1)

 لا رصن هلاق ةغالا ل 21 لولملاو ماقملا ىف نكملا وهو حبحبتلا نم حبجت وا



 كا

 امهملا 520 ادود * هلأت لبق لينا و

 لوي ىذلا قدصأو كبحاص نم رعشأ لاق مث ظحالا نم عرسأب ىلع لقأف
 اعم موحتلا تفحا تدب اذا # اهعاطم» دعشدلاب سوش مثاه

 اعرق دج ا“ دي انعرات * نق قتلا الآ اا

 رختفتت نك نا مشاه ىنب اخأأي هل تلق من اباوج دجأ لف تءطقناف يربدو ينيع يف ايندلا تدوساف
 كنم ناك ول هللاو كل ان ك5 لاقف كترحاقم انعست اه يلو هيلع هللا يلد هللا .لوسرب انيلع

 الثلو مالكلا هعطقل 2 يناخادو راؤفلا عض ظومل هنا هللا رفغتساو تقدص تاآقف ىلع هب ترفل

 ا ماف تاق دق لاق مث ةهباه ركفاف لاقف ةضقانلا ًادتبا هنا مث حضتفاف هتباحأ ع َّنَع روح ا

 لاّقف تاه تاّقف عامسالا ند 2

 دع كانه 0 رؤعفلا وذ * مهراخفب امم ادا نذلا نع

 اودرفا كرذشب اور ىلالا قات * ارخاف اموب تنك نا اب رخفا

 دحأو ةلاترلا وذ كرابملا امد 8 رخاقم لكل يوشع نأ لذ
 دقرفلا لاني له كلذ تاهه * مكل انه راخفلا ووذ لوب اذام

 لوقأ تأغنأ مث ًايلم تركفأو ينرظنأف اباو> ىدنع كل نا هل تلقو تدابتو ترصحف

 ذف اذاف * رذفال

 * رذافم لك تكقو ترن ثن دق نأ

 كلوا يلع يردقاجاب كلا ق8 لك

 دب زم جدخ ةلعنطغ ضرالا يف *'

 درسا اف دك نبع" ولع" دولا
 دصقملا عيفرلا فرشلا يف كيلاو

 ,يهانت دق متعد انلو

 1 هأو ينلا ىثاح اهفاذ نم

 دعم ىنعو هب تقطن 3 « هضب دوخ ءانش حرو اذ عد

 ظ تكنالا نارا ا مهفك أ نوطب يدنتا ةينف عم
 | دعقملا باطو اميراشل تباط *# ةيءاع ةفالسس نواواتتب

 را موزع ىنب خال لاق ردشلا ن ه ىلع ذشا ناك باو ىباجأدقل نينمؤملا 0 هللا وذ

 ىر 0 غابت , م تنأو ضماغلا مالا ىلع 0 ديري يديزملا هللا دبع 1 لاق ردمقلا ينيرعو اهسلا

 امأ هل تلقف ةمرحلا رز ىهو حارلا برش ىلا ةرخئافملا نم جرو لثم اًذهو حضاولا سمالا

 2 تقدص لاق نولعش الام نواوَدي ا ءارعشلا يف لوي لح و زع هللا نا هللا كععلصأ ع

 ءانئتسالايف تلخد دقف مهنم تنك ناف تاحلاصلا اولميو ا ونمآ" نيذلا الآ َكاَقف مهم اموق هللا ىنئئسا

 تاقفرا 3 نايا دشأ هللا كرشلاف مهنم نكت 00 املا كئاعدب ةبوقملا تا

 رهخلا "ىف ادكرمقلا قير اهشلا انكلا

 هته ت07 37729127023-12 32 ج1 72 جر سس ت1 تق تست د عج ص حست ص سس هرعت جه طعس سس تح
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 0 ةعحلا قاف - ع ينبل 3 0-2 0 هومر رو اي لاقو يي يد تكالملا 2 - 0

 ةجروةليقعو يه تناك ساهش نال ةالو» ىهو ةكملا ةداذ 0 اد ىاهتمدس ترك ,ذ نمدف

 وذو وه امم تك هئفح ةورع ب ماشط 6 لا همك ن ء راك ا نا لأ م الق يل

 لوقف ماشه ن نطفيفلك الا ن 0 نو 2 فمها ري ا امطلا عن صل م اقعان دع 501 حاب

 اذا تنغ املف ةفرغاودعصف ةكملا ةدءاخ تءاحو هيلا موقلا لاستف دم موق مْ '”يد ثدح دقل“ ؤ

 دقت وهو علط دق ماشه وه اذاف سدو. ر ةف2ص

 ,مويلا دعل 7 ادق * موقلا ىف ات ] يم دقاب

 وه لف كاَرَدَص ِق ىتك ااه لاَقف لا ين ةديلخ لاقو مو سصاج دق ه.بحأ لاو مهار املا

 براطإ عماج نبا ترام لاق عسرلا كب لضفلا نع ىلدوملا مهاربإ نإ قدما ينندح لاق هبذادرذ '

 رعاشلا لوق اهفو ءادوس تناكو ةيكملا ةديلخ ءانغا برط» ام ءانغل

 نب ناهع نجا عن هللا عن دمع نا يفغأب لاق ةيش نب رمح ينأدح لاق هطخم ةمادق نبا |

 اهرتستال قاقر بارت اماعو هل كحق هيلع اهبطخم ءالو.. نوع ابا ةكملا ةدماخ ىلا لسرا نافع

 هكا تح ةرقلا < اناازو رعألا تاك تنك

 رفعح تاك ند هئاعلا ريدا اذه تدِعَسْل و مش نب ر# ع لاق سأ وب نب ل.ءيسأ (ينريخا)

 2 تاعفق كر || جرخذا مْ للم باث كل نسل ىنكلو اننايفم ضع ا 1 ِط اعا ت تلا تف 6

 اال لأب انآ ىف مساق فايا هين دق :تلاق كبطخم نيمؤملا ريما مع نبا وهو 0
 ىلعو ةللس هقنع يفو ديق هل>ر يفو تامو اددع شاعف هدهع الو مالسالا ةدّقع ريغ ىلع عب ١

 احاكت ك.>اص دارا ناف , ماعت نم اناو هع يو تناموةدشر ربغ لع بأ ىف :دلوو ةقرسلاو قابالا |

 ا اعلا يغبشي الو تلف 0 اذا يف لخ دي,الهنا لاقف هل نحف هيلا ماهن احارص اند احاه ١

 لاقف هتريخ اف ادمحم تسناف لاق نا.ّلا ىلع أراع تنك الو هتلمفالهللاو الف رسسلا حاكن اماف لالملا ْ

 1 نسال لقف اهلا عجرا نكلوال هللا دينع نب ةحاط تنب يدنعو اناعم اه>وزنا كليو

 هنم هعنع انساو مف 2 ١ تلاقو تكحضن ةلاسرلا اهنفلب أف تمجرف ولسا ىلعا ايف يرصب ددرأ

 كسوص
 يثحلا ءانف دئعفافع يف * هتيحا معان لل بر

 ىلعنييولسو هيلع هللا يلد هللا اي نيءاعت ن 5 م وهو 6 كيلا يناسرا تاقفل 1 تلاقو



 اشن نم ىوعشا بورغل 27 0 0 عولطا

 يذغ نم ندع قوف ليد د 1 كد دام يم

 0 مساصكا يادبيف 2 مرد ةوهف 0

 موثلك نبدلاخو ىاييشلا ا رادو راكب نإ 0 5 : 0 دلاخ ني نجاركلل لا

 هفو قدما نع رسوب لا ير _ٍ ِق هيام بلاي 3 ل 2 نءال ءان ءلاو 0 مان دلاخ ةنبآلا هز

 مل نباو ق>سا نع ره. :لا. يرحم يف ةباي_باب فيفح جزو امدحأ نان ىتسوملا م مار ال

 ن 2 رم :لاو رصنخلاب للة ف يفخ دل هفو اش ماو ىدملا ناو ور نع رول ل

 ف ور< دو اقيلاو ور# هقفاوو ححسم نبال ديش كلا رد 0 2 ف.ف> "كلا هيفو لاق ىكلانإ

 ةعاثلا هيلع لودعملاو رز ننال هلأ والا هةدعاسأ

 م7 دلاخ هنبا رايخاو هيسلو دلاخنب رجامملا 0 قع

 ىْؤل نب سمك نب ةمنب ةظقينب 00 نب ور*«نب هللا د,عنب ةريغاانب ديل ولا نب دلاخ نب ردايملا

 محب ولاب كقل:ناكوءاهداوعا نم ًاداوحو شيرق تاداس ناديت ةريفملان ديلولا اكو كلا ١
 دلو تام 0 3 م ةلحم نم ة 1 سودا د ا دقن بولا كب ةرخحد هيل ا

 باد نيا رك د: اذكع اراب هواش ليقلا ماع ناك وح هابإ امءاظعال هتافوب شير تخجل ةرلا

 ةريغملا نب ماشه ةافوب خرؤت تناكا ار 4 ينأ نب ور* نع ركذف راكب نب ريبزلا امأو

 ةئحبصت ةروشلا نم دنلواا نب 'دلاقعو اع اوضوأف كلا 21و و وألا ةنسلا اتناك نأىلا"نينح عسب

 رك هللا ىلص هللا لوسر هيقلو روهشملا لحملا هنو رح يف ءانغلاو 0 هللا ىل< هللأ 8

 0 ورمحو وه ةييدجلا دعبو حفلا 0 هناع هللا ىلد ي الا ىلا راهو هللإ فيس

 كل حف دهشو اهدك الإ كم 5 ءر مهار رام سو هيلع هللا ىلص يب لا لاقفا خلط ندد

 ْ موب دهشو ك٠ للفسأ ن ٠ برعلا ةرجاه» نه اهلخخد نم ٠ لوأ ناكف لو هياع هل ىلم ىبلا عم

 ةقاطالا يأ رو ةحاور نبهللا دعو ماللسلا هيلع بلاط ىأنإ رفمحو ةنراح نيديز لق احلف هتؤم

 ا! وهياع هللا يلد هللا لوسر ذئموب ه.ةاف ا قى مع يحي مط زاحتا موقلاب نيماسدال

 !.ذلاخ ناك راك نإ ا ي.وطلاو ءالملا' ىنأنب يمر اع عيجأ كلذب ( امدح »هللا

 ءانأف ةريثك حارج ةتباصأف ماس ونب همدو ل--و هي هياع هللا ىل_ص هللا لوسر ةمدقم يفنيئ> موي

 لهأ لانق ىف ران هلو ضو هحارج يف ث.ذنأ نيك رشملا ةعزه دعب ميدو هيلعاهللا يف اال هللا لودر

 حم .لاديع + اًهأ هيلا ثعب ةريخا 6 هوهو اه 00 لولي هروهشم هنعهللأ يكر ركبيأ مايأيف ةدرلا

 / يعامأ لاق نلت ا لاق 0 0 كات تابقأ نبأ ن ههل لاق دلاخ هاكف ةليش نوار كنا

 شتا لاق ير يمن لاق كرئأ دنا نبأ لاق ١: ماو دحاو لدحر نبا كاق تن نبا لاق
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 كراتحا ك 0 ك1 لاق ملحلا 6 8 4ع فيلا ام قساهانن ا لاو نوصألا هذهاملاو دقأو هل :لاق

 ! تغلب ناف هب يندرئام ر غن نأ تدرأ لاق هب ص امو لاق ةعاس مس لاق كدب ىف اًذ_هام كموق | ش

 هل لاق 0 اع ى*وق ىلإ عجرأ مو يدش تاَمَقد هب ا و مهلا تدع ئه وهل ا هيقام |
 ا

 وهو ءاملا ىفالر ع 1 عم ركل يذلا 3 مس دل+ لاَقف هانأ هلوانف ا داخل .:

 ف وق ىلا ةليغ نبا عجرف ههجو نع قرعلا ع | | ةيبع نسف هعأ ممللا عسل

 | ديتب خام وطأاصف هقاط مهم م 011 نيطابشلا ن الا موقلا» ءال ٌؤهام لاقو كلدب مهريخاف

 أ اة ع 2 نس ف ىث نب يرسلا نب مهار | كذب (نيخأ) الم

 2128 00 ا | حار يدقاولا نع ديس نب هقعحنب ثرحلا 00 نيل

 القاك لاق 0 اوضرف ليج نب ذاعمو حارملا نب ةديبع 012114 ديزلا ترحل ماعلا ىلا
 ناكف هلدوسااقىف هلم هزرعش لاح دعا مويتاذ ها قاح دق مسوي هي هيلع 5 ىلص هللا لوسر

 0 ل 1 هنع لجو ثيدحلا 5 اع هللا ىلهيىلانعيوروهمز رءالا يلع يصوشيح يقال ْ

 000 كرطاو ينوطلا كاذب ربخأ ديلولا نب داخ لجرلا من لاقف يشره نم ًاادتم سو هيلع
 اا دبع نع د# نب ززءلا دنع نع يرهزاا د بوعي ينأدح كاف راكب نب ريب زلا انثدخ

 ا ريب زاا لاقل كلذ لاق منو هيلع هللا ىلد ي لانا ةريرش ينانع يربقملا دعس نع نوع ىلا نإا |

 الا ةريغملا ينب قه سما قمل :ديلولا نإ دلاخ تام لاق نامعنب نإ عمال نب دمم ىنثدحو

 ! ىوحالا سنوي لاقو مالس نب .الاق هريذ ىلع اهرعش تءضوو اهنا يفعإ هرب ىلع م تعضو

 نيلجسوأ الجس نوع ومدنم نقريو ناءاس ين ىلع نكي ةريغلا 0006 ا ا

 امف ريب زلا لاق اه وحنو ةلولولاب نآسللا ةقلقللاو بيحالاب توصلا دم عقنلاو ةَقاقل وأ عقن ن نكي 0

 | ناك هنع هللا يذر كاطع قا هسا نع كاحضلانب دمم ينادح هنع تاور نه يل رك

 هلا رظف ناماس ابأأي كب ايحىم هللاقف خ خيش ه.ةلف ارس رمح جر ديلولا نب دلاخم ساثلا هيش 1

 :رتع هللاقف باطلا نبرمع كلزع ةمقلع هلل.ةف مالسلا هيلع درف ةنالعزب ةمقلع وه اذاف رع

 رعد خب دا الف ةعاطلاو عمسلا الا ىدنعام لاق كدنع اه رم هللاق هنطب هللا عسب اال عسب ا لاق

 لاقف طش يل لاقام لاق ةمقلع كال لاق اذاءهل لاقف دلاخ ىلع ليقأف ةياللعنب 8 رضخحو دام

 دلاخ عر ع مسن نام ابا الح ةمقاع هل لاقف |[ هللاق الو هيقلام هللاب دلاخ ا ىنادصا !

ْ 

 هللا افع ينع عاف نينءؤملا ريمأي كلذ ناكدق لاقف ةمقلع نطفو هللا رظنف طاغ دق ةءقاع نا ْ

 اندح 1 زارا ثرطا نب دما انثدح لاق نع (نبخأ ل ريا م قا 2 كحضف كنع |

 ناواس نعو ديلولا نب دلاخ نب رجاوملا ىلوم 00 0 زاجل لهأ ن + خيش نع يف دلل

  ماشلا لهال لاق ديزيل دقعلا روظينأ 3 0 ةيواعم نأ ليت نانو أ لبهس ين قس يبأ نإ |

 ' اولاق ن نور َنف مكيع فاذا سإ نأ ديريوهلجأ برتقأو ه ةحاخع قدو هنس تربك دق نينمؤا يع د .

 نب غاب تا امس هاقسفملا تيطاالاثأ نبا سدو اهروضاو تكف دي ولاني دلا+ نب نحرلا دنع

 ظ رجاهملاةانأ نال همعيف ايأر ال001 ما ل كلوا دخن رجاملا ايداع هال
 ع سمتتتتت



 رخآه مان دلاخناكو ةيواعم غ « ديلؤلانب دلاخ نب نةكرلاس 3 ناكو نيذدب مالسلاهي 1ع ىلع عم نك ا

 بعشلا مشاه يف يع :لذد بهذملا ىهشاه هي 2 1 1ع
 أ هيلع ىتاأف هي هياع رسب لا نبا 0 نغطضاف

 لتق املف ذملا هبرعذذ ر لا نع الع هدي>و ا 1 عنشو كلو ىلع هضعب بصو رمح قز

 ا مأشلاب كمغ نا لال ينعي لاب نإ عدت 1 لاَقف ربب زلا نب 5 ني سم نمحرلا ديع

 | لاقوربلا 0 كا ىعدب هلىل و٠ اعدودلا+خ 2 اللياخعتم هيف راو هر#ء كرا ليسم 2 ا

 إ َ . 2 : 5 5 |

 ' دنع ىدع لانا نبا: ناكو قشمد امدق يح احر امهش ادل> عفا ناكو لانا نبا لتقنم دبال هل

 | 0-3 لاق 2 يتح ىرخأ للا همالغ ساحو ةناوطس اىلا قمد دسم هل سلخ ا |

 نهفارت يش كيلو ناف قارو نأ ٠ ينفك او ىروظ طفحا نكلو رع يناذ هل ضرع نأ 0

 ا ىدمو وح اف عفان م حاصف هعمناك ن ل هيلا راو هلةةفدلاخ هيلع أ ١و ه هاذاح ا اف كنأشف ىف

 ع اقاقز عفانو دلاخ لخد يت > اوقرفتف مولع المح |هوشغ اهاف هعم ناك ن . ا عفانو ف

 , هيلع شكدف هيف لذد يذلا 0 رااو لقا رحاوملا نيدلاخ اذه لاف ريشا ةيواعم غابو مولانا

 أ كيلع هل لاقف ىمآلا بوو رومأللا تاتق لاق ىنيط ت تلتف اريج رثاز نمدتلا كاز رحال لاقف هب ىتأف

 هب الإ تارتجلام هللا وىلب لاقال لاق عفان كممأ هب كتاتقل ةدجحاو ل دهخإ ناكول هللاوامأ هللا 1

 ”يمراو نا ا 1 ىذا ادلاخ جيمعملو طوسةنام هبرمذغ5 هب ىتأفدجوف ناطقشبإ ا 3

 ا ةيَس ذخأو مهود قالا هسا لاملات»ب لعد مهازد فلا معى ثا لانأ نبا: هيد موزي

 ناطاسلا هد يذلا لطبأف زيزع ءلا دبع 200 يت دهامملا ةيديف مر 2 كلذ لزي وم هرد

 لوش ىذلا رح اهملا كلا دلاخو لاملا تدب لخدي.يذلا تدنأو م

 ساحلاو ع يذلحرلاو د سنعلا و ضلا اذا حاصاب

 يك املاك اري 0 7 ا تسلف راهلا ريس
 ليقت نا نون ئءمادبإ هقللأم 1 هل وهأ يردأالو را 1 رعش يف هدجأمل ثلاث تديو نيل نيذه يف

 ديعم ءانغ عماج يف هندحوو 0 هتقيرطرك ذب و كلالاامهدحا نا ساوبر 3 لية فيفحو لَو

 مم هريغ 1 ذو لوالا ليقثا| وه كلام ندلف 2 كك ديعأ اذ_ه ناك ناف 0 و ياشطا نع

 يلع ولاب لوا لش دعم ن ٍٍظط نا هلوق لصحال

 أ 0-٠ لاح ثردل>ح ةقامس ىلا ربذلا مجر -.
 ا

 | ل ا ا مف ا و شا ا ا ول ا ا ا ا ل ل ل اا

 ا
 نحسلا يف لاق 0 اهلا نب ا ةيواعم سي> امو لاق

 0 يف دي ديقملا 0 + ترافل ىاطخ 5

 0 2 37 # 0 نكلو اذعد

 راتنق الو نلطضملاب « ةر ل بان نا م

 (رسشَغ سماخ ب يثاغالا (
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 نة هه 50 1 3 ا 0 نمريدالا ضرع »* مأ مايآلا 1 8

 4 لاق ريب زلا نب هوما. وا اهمدق 0 ىلا جرف تال هل قرف ةيواعم هناسبأ تغلبق لاق

 1 06 تنك هلق ةرصبل رس زلا لاصوا فش زوءرج ناد هو هتلتق دقف لاثأ نياامأ

 111 لدفن كح ع نأ هيلع م قاف ماش هن ث دل نعبد ع أ 8 كا ورع

 ىسنع ينثدح لاق دمحم نب قحسأىف مك معأ نإ بوقءإ ينثدح لاقرام نب هللا د..ع نبدمحا ا

 ةرضحب اموي يدوملا نب مهاربا ىنغ لاق ريشا نب ثرحلا نب دمت ينثدح لاقىمطحقلا دم ننأ

 ماع او نر
 | ساحلاو باقالا يذ ل>رلاو # سنعلا يما_فلا اذاي خضاب

 ' ناكم ىلع توصلا اذهءاقلاب نينمؤملا ريمأي يدي- سعت تلقف تجرخ دق ةزئاج يل تناكو لاق
 ٠ هذخا نا تدك اذا تح "ىلع ءاقلاف دمم ىلع ت 0 اذه قلامعايهل لاقف اهنم ىلا بحاووف يتزرئاج |
 ايوتلم هداعاف هيلع تودغف ىلع دغاف لاق دعب ىل حصي ' هل تاقفوب سانلا قذ>| تناف بهذا لاق '

 أ درحمةفلخلا معو ةفيلخلا وذاو ةفيلْلا نبا تنا دحال سلام ةفالخلا يف كل ريمالا اهيا هل تلقف

 ' بري ملو يمحر ل ةلد دة وه م نوماملا نا ا لاقف توصب ىلع لو بئاغرلاب

 ٍْ لاقف هتلاقع ن وألا تماعأف لاق هريغ نمهع.س ملام مرا اذهنم عمس هن 1 ىدع فورم للا

 اورضحا لاَمف 1 هول 00 ..سصال طش 0 :ءملامايا تك افهعدف هنع 1 0 يبأ ىلع ردكن الأ انا |

 نع ماب لاَ ف ا رع توضلارب# 2 لل ا 0 ا.ط ريغل ةعاردب ءاخ قع

 : ل ناقل يذ لخرلاو »* سنعلا سا علا اذان حاصاب

 هينغإ نأ تن ع 2 3 هيلع هدب ءأال كلوق يف + ق.س دقو تلمف دق لاقف دهم ىلع هقلا لاق هاتف

 حا ثدح /

 .٠
 .: ةتدس وح 5

 دحاأ هب نكي مل ناك وهف * دللا ةبحالا دعب رفقا

 0 لم صارعلا 2 د_ءهاهو #* هلاعم تفع 0 كاحش

 يا تاههالا اط 520- »2 ةبدهم 7 ساع كمأ دع

 ذدعلاو تانيا قالت ثدح د١ تا اذا ةيديهز ىعدب

 نبال هفو ق>سا نع يطسولا يرحم يف ةبابسلاب لقت فيفح ديم ءانغلاو ضب نب ةزآع رعشلا
 ىلا هر ور#و يءاشطا نع ىلطس ولا ليش يان دابع

 مد هبسو ضب نب ةزم رابخا اه
 هتقيط لو نم ندم 5 هيومالا ةلودلا ءا رعش نه يالسا ر ءامن ىلا ضيب نب ة هرم

 بستك اوةدرب يبأ نب لالبو ديلولا قر نبأ ىلا م 0 ةرذص ينأ 0 باهملا نإ 0 ناكو

 لاق نافه 3 انتدحت لاق 0 ) يروا ( 5 ةلودلا كردي و املظع الام ءالؤه نم 5 رءشلاب أ
 ك1 71:21:22 شاااالا71918ؤهشلفءكلسللل10105---90-2
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 30 م م م يلا

 نالمحو لام نم 0 فلا ل نعشلا : ىنأللا ضيب 2 دا لاق لغتملا ن لوبا قرع

 ل أ نب هللا د.نغ ىنثدح لاق رامع نب 0 د .ء نب دحأ 6 كلذ ريغو ققدو باتو

 لالاب ىلا مالغلا لخدف ةدرب ينأ سس لالاب ع ينل ضب نة مدق لاق ةيوب ا ينادح لاق

 نباضيب نب ةزم هل لاقف هيلا جر> ا لاقف هع« حزملا يك كزأ نك بالا ضرب نب ةزمح لاقف

 تن اوما انايذب ىلا هيلا تئح يذلا هل لقف هيلا لخدا لاقف كلذ هل لاقف هيلا بداخل جرت ن

 بضخ٠ وهو نجاحا همم ارئاط كل نعو ككانو كلذ داق ارثاط كل نإي نأ هلأس

 لال 3 أاملق تاغخم وهو بحاحلا لذدف باومحلاب هريذاف ةلاسرب 0 اذو 2 5 هل لاف

 كذا ةمالعلا اة 5 مع دق هل لق لاقو هلجرب ا > كاضلت 2 < هيلع مقاف لاق با وذا

 عاش || ل وق ع نم نبأ ضب 0 هلوقب نار و لاق ا ندحأو هدم م هعفرو 4م © 1 لذ دف

 , تعد ن ه4 كلو تقدس قو  .كتأ تل يرسل ضي نا تنأ

 0 ل : لد طنا ل 0000 0 5

 هيفهلوقءدشن فت كل 0 مملانيديزي نيدل* ىلع ضب نةز> مدق لاق نا وفص نب يعش ينئذح

 2 ما تحل انح يمىلقو # اه ذقاف ةحاح ف كانتا

 اوبذكي ةدع اودعي تم 7 ىلا يلو

 برغملاوقرششلا عضد م : #* 1 3 عربا فرخ

 اي كر مح كر انام مم 5 يفو

 تيشالاز دمشلا غلببام تفل

 أويعاي 31 :ادل مهو * روءالا م اسمح امف كعموف

 بغرب بغار الو يطع فا# لئاس الأ تاقف تدحو

 2 ةناعولصو مث اهعيمح ىضنف ةئاوح نع هلأسف ءربخ يف ميكو لاق اهضبقف م هرد فلا ةئاع هل صمأق ا

 لاق رحطه ىلا لإ ىده 00 زمحاب كاف تم 0 4 هدد هر ف 7 لاقو 6-0 كقفلألا

 ١ يودحالا ديمس نب دمحم ىنثدح لاق ناماس نب ل (قاحا) دع ند كيلا امو 5

 ذا جن وقلا ب 5 وهو هنودوعل مول هب 2 اع لسا روح ضي أر هرج 30 لسد 0 3 1

 مما ل لاق لكعنب نسحلا (ينريخأ ( هم اع 0 اذه نم ةزملاَقذ مم لدحر ط ل

| 

/" 
ْ 
 أ

0 
| 
 ةورع نب ماشه معز لاق يفرشلا نع دمج نب ماشه ين ا حابصلا نب ىلع لاق لاق هيورهم نإ

 أهلا ةدلو نةحرلا دعل نكي و: هوسحاو نا اغلا حبصأ مالغب أذاف سم ةس نع نب نحرلا دبغ نأ

 ١ هاشو هيلا ةمضق انه مالغلا ىتبو لتقف ثعب يف ىفا ملا 6 ١| لهأ نم متي هل ليقف هنع

 هلايع ضب نبال و- وضرب نبأ ىلع مدخ هعمو نوذرب ىلع اموب رق ايندلا نه ءاش امف مالغلا عقوف

 05 لا د
 لاو ةسينع نبأ م ذي ةقداص ليقف اذه نم صد نا لاقث أع ريغ ثعءش مهوتاش موب يف



 كاف

 هفقدصاي تيقل دقام نوقلي #* اوم اذا اننايص تدبلف

 هقم قارعلاو مأشلا يف كمأ * نمو كيبأ نم هللا كضوع

 ةهك افو كمرد يف لت

 ةئنضاحو نضاح ىلا ي ا

 أذإ مث شاءام ًائينه لكف
 مملبق نيملسملا فلاخو

* 

2# 

# 

 دش قو ودك قف تاأف !تتعا عرلا نع كافك

 4 ىلع 5 3 ريدط محو 0

 هقفشلا يف كيدلاو ىلع اداز *

 هقرسسلاو ءامدلا يف خاف تام #

 ةديقلا» ندا مع لضو *

 هقلصوص ليوصلا يف هوص) # لصخ اذ ديلتلا اذه بساو

 هفرو ع مح ريناد بر * ادع ىلا قيرطلا هياء عطنا

 ناك هل صوصالا ةيحصو ةقرسلاو داسفلا نم عجأ ضب نءا لاقام 10 نمرلا دنع تام الف

 ىلذوللا يف ن”دح لاق ناسَغ نب هلل دع نب دجا (ينرأ )باصوذخأف قيرطلا عل عطق 5 كلذ دك

 جرخ لاق يدرملا نايفس يبا نع قا نةدح لاق خيش نأ نب ناماس نب 1 3 1 :

 رقبلاو ءاشلا نم ىثاوملاو لهالا ةريثك ةرحاغ ةيرق ىلا لبالا ٠ رظضاناا] نك هب قم هي

 لاقف موماع ادغف اريخ هب اوعنص مف عرزلا ةريثك

 برغملا اهلا الل ىتفاضأف # اسمي ةيرق هلالا نمل
 لكلاب ىل نيو ندلاخلاو * اهم عرز يل سلو نيعرازلا

 برحي اموي. ءاشلا كاذ لعلو * هلها ىذئوب عرزلا كاذ لملف

 برة نامْزلا امن اكاسٍبيصيو * اهحولع بصي انوعاط لعاو

 لس نيك“ ل ةموبلا خا تو اهلهأ د دانأف نوءاطلا مهباص هأ تح ة ة'س ةيرقلا كلب رمي مخ لاق |

 ًاريخ ناك ةن اف[ يك رفا ظحا دق كدا وتأو اق يا طعأ مل يفا د تمزالك لاَقذ

 1 طا( يرحأ) لجو نع ير ةمحر او نكلولعأب هل ثلام ىنعأال يسقنب لعأ انأ لاق كال

 مف موه لزف ر هس ىف ضِس نإ وع نإ لاق لاق ينالغلا اب 300 دمع انثد>لاق ىلع نا

 لاقف هتلغب ىلع لبقأو منع ض سعأف س هتاغبأ اوقلأو نسا 5 هتفايض اوئسح

 ىرذؤ اان تشن ي ىلكف * اهطدأ ةلب ا

 يربصاو ىزعتو ىذغتت * ساب زيخ كبر ينأ دق
 016 لاق ىلادأل انتدسح لاق زارحلا ثرملا نب دمنا انيدح لاق يديزبلا سابعا نب دمج يف 5
 نكلوينقبسيالو ةقيسأال لاق كرس 0 ا قبسأ كيلا 2 اعأ 2 3 3 شضيب نب ةزمح

 رح ىلع ا الجر دج كتيب ىلا لخدت كل قدزرفلا هل لاقف امم نوكن
 اهدجأ لب رظأ 'ىدانلاو هباوج_ نم دبال موك لاققاءرر] لع ةساق كن أما ن0 كن انا

 عقوىارعالا نبا لاق'يئاشلا قحساىلا باتك نم تن ”ها اهفن نع هتبغا دق هريإ ىلع ةضباق

 فت داع د ا هه ل ع سس بج 0 7 كت سلا سة سس 2 جو رص مج عل ع م م ا رع ع للا



) ١١/0 

 1 نا رس مك ىف نيبو ةفوكلاب ةفينح ينب نإ

 لاذ ةضراعو ناس وذ كناف كموق 4 مهعفدتف موقلا ٠ ءالؤه تاي

 امطخ نا ىفر اذهذ ىلع 0 * ينأأ ناهام نبااي ايا ىدلت ال الأ

 ان 2 نأ تااام كد اشر ::1واو

 عدوت سا مرد ىل نيثالث 2 اح 3 ةسأق ريس ف ْن , الا 0 قادص ص ,ا ناكو لاق

 ىدأف يذلا اماو اهددد>و اهقشنا و ءاسذلا جوزو هراد ينذ كخانلا 0 ايذيف الحر اهلثم

 3 ضيب ل لاق هلام 2 ةنامالا هيلا

 عد ا ئاد اب لظي ةدوعس وذ كنرغبال الا
 عجرتسو اروط حبس ةبا - هم 3 | ته

 نه در 5 هل :|لهأ هس . الو

 اني

 دع

 عدو حف رتغبا نكلو *# 4 وي>و تهز : ىتالل امو

 عاقب ال برسل ليق ناو »*

 عفني اك ع ناك, نا: تدا# يمدج ةق اعل عا لد 2

 عجرت اهلها ىلا تسيلف » 0

 عوج م مةازرا نوناقي * هلامام ريغ نم رادلا ينب

 يبمصالاو ةديبع وبا انثدح لاق زرحلا نب بنمق انثدح لاق ايرك ز نب دمت ربخلا اذهب ينربخاو

 نيلجرلا عدوتسا يذلا اذه ضرب نب ةزحنا يح هنآالاربألا اذهو< ركذف فرطملا نب ناسكو
 لاق لاملا

 عطا اهدر يف 0 * هدنئعام ساكلا وبا .يداو

 نبا نع د محا ىنثدح لاق تدبش نب هللا دع انثدح ل 5 فاخ نب دمم ينريخا

 لع وهو ينالكلا هللا دنع ني رجخلوملا ىلا شح نا ة زو يميحسلا نوجا وبا مدتحا لاق ةحاد

 لوقي اشناف ةزمح هيلع يثوف ةماعلا

 يغيمغت لبق ام تاق ىذلا الول * ينارؤ" تناك ةجاح يف "تدمع :

 لاقشكل تاق امو لاق

 يضإ ردمإ قاد قاحلا يف غاسف # ينفصتتفوس نا ىل هللاب تفلح

 لاق كنفصنال فاح>ا اناو لاق

 شزاقملات اانا تنك ما « + يدان دانيل وأ نع الارق لد
 لاقف ابريض مهعجوأ لاق

 يخارحم لبق يفوذ رسلان ناك له # مهعمحا كافو اذا امس لس 0

 لوق» ى هيحسلا ًاقناف هل يذق لاق

 ضف نم لو ايف اح » هاكات
 ضيش ريغ امر كتيمر دّدؤ + ينيهرئا ا ُك تضسا ثنَك نا
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 ضوخ# ريغ اضخم كتيقس دق #* ىلا 11 ا 5 وأ

 | بلطملا دبع هل تاق ول هللاو هيج و لاقةجنال أ كلييو هل ليقف هب عطقو ةزمح مح وف لاق

 0000011 ادع ل تاو ما را نبأ كلو ةلوق ذنب كلذ قضاام ضيب وبا متاح نبا
 دهم ينريا هأ ىميحدلا ثريوألا ونا هل مصاخملانا هيف لاقو هلثع ةديبع يبا ن ء متاح 2

 00 10 هرج لكودلا داع نإ دمع نع همس نإ نكملا انربخا لاق ديرد نب ل 5
 هلوق هدشناف نحسلا بلهملا نب ديزي

 شا هدب دد باب ةدحنلاو دوْلاو حامسلا نود قاغأ

 ت7 . 010000 5
 تلد 6 نهاو عرضال نإ تضم نيءمارأو ثالث 1

 "ا 5 0 ذا 0 زهاب هللاو لاف

 هذخاف هريغايهذ كلم ًاءشاو راني دلا اذهذذ لاقث فقاو ريخ ب> اصب ءعوةرورصمةقر 3 4. ملا يم رف

 ١ اذهامهللاو تلق هنع عدخم ال ىل لاق اماف ةزج لاقهنع عد الوهذخا عل لاقفهدرب نأ دارا ةزح

 ترصا.ءالف تءهن افهيلع هدا ل !تدرافا رانيديناطعاتاّقف ديزي كاطعا 0 ربذلا بحاص ىل لاف رائيدب

 ندلءيل قارماباذه تضع نئلهللاو تاقف دنز طة هناكر حا توقاب صف اهيفاذافةرصلا تال> يلزم ىلا
 ' املف افلأ نيثالثب ىدومي لح رىلع هتعفناسأ ر> ىلا هب ت> رخف ينم ذ> "ويف ديزب نه هذخا ين

 فْذَق ا ا حلا م فلآ 3 الإ 3 ول هللاو لاق هدب يف صفلا - لاملا تضف

 هللأو يلب تلق كيم عا دف ىنأ كشأ تسلو رجا لحر ينا لاق يهجو يفق أأز املف 3 يلق

 ن1( يرخأ) ما كلت كلءرفوتتل كش رطف هذه قفا لاقو انت: ةنامىلإ جرح أف ىف كتقو

 3 ىباوملانب ديزي لع ضرب نب ةزمح لخد يبأ ىلع ثَ 0 نب دا# لاق لاق ىد نا

 هيفهلوق هدشنأف زيزعلا دبع نب رمح 0

 بسحلاو تالضف.ال لماحلاو ةحامسلا كدبق يف ع

 تيسحم .ءالدتلل زاصو *« من تباش نا رطب ال

 ]وألا عساف ءانتلا لع كذب |:املاطل ارزح 0 5 لاق لاخلا هذه ىلع ىنحدع أ كحي و هل لاقت

 كنبيد ءاضق 0 نان يصح اع عفاف م هتلمخ اذإ امأ لاق نآلا ةلفلسا نأ نعابالف دقرلاو

 يف ىطعل هللا هلتاق لاذ زن زعلا درع نب رمع كلذ من غاب و مهرد فالا ار هيلا عفدف همالغ 9

 اطدح لاق ديرد ن :نسلعا نب دم ( 0 ١ ءارعالا عنعو ءارعشلا يطعي قحلا عنعو لطابلا

 "ل هن دلخينربخأ لاق ىدع:ن مييطا نع يّرحعلا انثدح لاق ديتزي نب , لوالا دبع

 هلوق هدشناف هيلع لح ات كلما دبع نب ناماس دنع وهو باوملا نب ديزي ىلع ىنأ مدق

 عئاطوأ طخ اسةطخيس نيب ن 5 اهالك كادلاو ةفالخلا 0

 عسب أرلا كلم روت كنج ىللعو »2 امان خم 1 3 لاوبأ

 ظ



0000# 

 عقان توه مد كيلا أورظن ع ”امدلكل ف 1+ 1 4 ا : 0 ظ

 5 عئاضلاب م مد_:ءو هلالا دنع تك كال يذلا س مل

 | يسسامادخنإ رفعج يندح لاق رمعنب هللا دبع انثدخ لاق / يمع نر ني م

 ةز ىللاق لاقى هدا بوقف 2 ن؟دح لاق يدع نب منوم ا لاق لاهملا نب ةئيبع ىنثدح لا

 نك ناسا ل1 با وهو ثلوملا نن ديزي نب نع ىلإ دير نب تيدكلا دقو اذ سن ني

 * لالطالا ملاع» تلاس الله # 0 يتلا هءديصشب هحدم دقو ةئس ةرمثع نام هلو ابلاو

 مق لوقي ىلا ىهوإ
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 لافك الا ححاورنوطيلا بق * ادوات حاطيلا اطق م“: 0 ١

 ورغلا :ىود مهرد فلاةءام هاطعا # قربالاب الزانم تلاس اله #. اهف لوش يقل هناصقو

 سا م هلان اع تيمكلان 0 اناال :هللاو:ىده قف تلقفا ارق. رب ١ هه يف 0 مد نالوا ظ

 0 يلدي صق يورىلع ًاحيدم دا ت 4 اع + ريض» لعو ترمكلا ىلع ةيدلا يف هردانو هف.اخل يفإو

 |! سمح يف ةعببر نم ةعامج 1 0 يحورخ لق ناك اماف.هيلا:تتمد مث امتفافو 00
 كفن يلع رؤأ الكا 006 نو برعلاتف وهو ار تالا ولاقف وديا نء رضي مماع تايد

 [كقاتط دنع نؤكت نا اوحرش ةمالك كانا" اجا اكسمو كلا اناثمت هملعاف كرعأ نم غرف اذإ نكلو أ

 [ ساةتكف هسفنب ينطاخ ويفاسكو ينامحو 2 كسرت نك ناسار> لح لع مدف

 تيطعل دق كنا ندلا نع يارإ كتلئثسم نم ينعد تاق ضب نبااي نيد كيلعا ةليل ىل لاقف هعما

 مث كحضف هنع يب كريصقتب ربعأ مو ةفوكلا لخدا ١ الإو اهنم لق ام يضرا تسل ةيطع تيمكلا

 هيلع دارو تناكلا يطعا اك مهرد فا ةناع ىل سماق تي 5 عا ام ىلع كذيزا لب ىل لد

 يئموقلا ةحاح ةركذ يبمو اموي 7 ق>اح نم تغرف اهلف هب عْنِص م6 فاطلالا رئاس يف ىب عئصو

 هندشتا نساح امل تايدلا

 بحت ر ملاحم احم لقو * اهضقاف ةجاح يف كانبا
 زد تس تح. تعم ىلإ ؟انلكجر لو

 برغملاو قرمثلا عضخ مهل *, ةرسا نم عرفلا ىف كناف

 ادا ام هكر كك 8و تاشنام مهنم بدا يفو

 تيشالا ديسلا غابيام كنت 7 نم تضم رثقلا تاكل

 اويءاي نا كتادل مهو * رومالا ماسج اف كمهف

 صامت مسيتف تايديف تالامح تلقو موقلا ةعقر هيلا ت>رخأف يه اف كتجاحبو كب ًايحيم لاقف

 وكشأ يت> باوملا ربقىلع لدأ تاق وه امو لاق رطالا اهنأ كلذ راغو تناك مهرد قالا امرت

 تأ 5 ىلع ل تاقو كا 2 قالا رع مالغا ءدرزا لاف 2 مدت هدلو ةمرطق هيلا

 ىلعلدأ لبي تلقوتدباف ىردنا فآلا ةرشع مالغات هدز لاق مث مسي هدلو ةعيطق هيلا وكشأ يق

 نيب تعلب ع فالا و عن راس أ أتلزاف لا ةريشع هدز لاقف باه : ربق



 اا ىساو هرتز زل احأ قا كلدو اقف ازرب وانما نوكم نا هللاو تغشت انلأ
 دمحم( يثربخا ) ةك.نطعال ناسارخ جار ىلع كلذىتا مث كتتالك ىلع تقأ ول هللاو امأ را لاك

 ىلع تلخد لاق ليمش نب رضنلا ينثدح لاق راكب نب ريبزاا انثدح لاق سهزالا يبا نب ديزي نبا
 هذه لثم يف نينهؤم ا ريما ىلع لخ دب رضن اب لاقف ةلدعرتم رامطا ىلعو ورع ناوهاملا ناممْؤملا ربمأ

 انيراحتف فشةتم لحر كنكلاو لاق قال الا هذه لثع الا عفدب.ال وسع رح نا تاقف تاشلا |

 لاق لاق سابع نبا نع يمحشلا نع دلاجم نع ريثب نب مده ينادح نو.ؤملا لاقق ثيدحلا

 نم دادس هيف ناك اهلامحو اهنيدل ةأرملا لجرلا جوزت ع سو هياع هللايبد هللا لوسر

 نع يبا سعالا فوع ينثدحو نول 0 د تاقف حتفااب دادس لاق اذكه زوع

 ارفف ناك اهلاحو اندل ءازكأ ليبرلا جوز اذإ لاق مل-و هيلع هللا ىلد يذانأ نوفل

 انهه مأ تلق رضن اب هلع نط وادا لاهو انيلاع ئوصاف, افكتم َنوماملا ناكو نوع َنَم
 ع

 ا نيدلا يف دصقلا دادسلا تلق اءبدب قوقلا ام لاف ةناخل نآكو نم مده اعإو نينمؤملا ريما اب

 يجرعلا لاق دقو دادس وهف أيش هب تددسام لكو ةغابلا دادسلاو ليبسلاو ةقيرطلاو
 02 ةعرك مويل 0 2 5 ينوعاضأ

 ترغلل تن باخأ رضناب يندشنأ لاق مث هل بداال نء هللا حبق لاق مث ايلم نوماملا قرطاف لاق

 نينموملا ريعاي ضرب نب ةزمح لوق تلق
 مقا مف امو انياع مقا * ةعحاه نورعلاو يل لوقت

 مكحلا ىلإ الا هو ىال * اطتلق تعحساهوجولايا
 مدا بابلا ضرب نبا اذه # هقدارس انحاح لش يه

 يحاس ينطعاواذ نا> دا تاه# اليتقم كيف تملس|تنكدق

 يندللاةبو مع ينأ لوقت 3 برعءال تدب ا يندشن اف يق نعش قش اع اك كرد هَل هلل نوال لاقف

 هلاروو هفلخ نم محازا * ابئاع ىمع نبا ناك نإو يفإ

 ةناممو حا يف احز> زم * 2 ناك نإو ىرصأ هديفمو

 هناذأ تكو لع ء وا قبح« ةوصأو ءرسس ىلاو نوك او
 هنابرح ىلإ اهححات .تنرق * هماوس تفحجح |ثداوحااذاو

 هكانس .لع هل .تدنف اًنبص # اكيمتكريلىمساب اعد: اذإو
 هلابَخ ءارو اهف عيلطأ م © هياط :ةزجمو نم أ اذإو
 هنادر نسح ىلع نأ ت نأ ايا # لقأم الج ايون يدمرا اذإو

 ىدسالا لدبع' نبا: لوق هندشن اف برعلا هتلاق تيب عتقأ خال يدشن أ رم ذاب ا لاَقذ

 #  ايدالا لعا ادق هللا نم كاذو لزأ وما ينإ

 1 رط اعزان ت تلك نإو راما" يامل ام رادلا مِقأ

 اهذ اذإ ايش ىنق عبنأ #. الو قيدملاةلخ ىوتحاال



 (؟1)

 ايلطلا لمغأف ىسقنب قز رلا نممير كلا فلافل اطأ

 ايلحاه ريغ فو فبحا « الو َضلا ة ةرلا بلطأو

 ايغر ةعينص يف هتبغر © اذإ ميركلا ىقلاتيارقا

 3 أذا الإ ايم كطس # الوءالملا كلطال دحالو

 اذإدالإ انا نوح 6 ال ءوسلا عقوملار اخس لثم
 3 كي امل نيدلا الا قئالخلا ةدع د 3 مو

 ايف الو الحر سنعمل دش * الو مقملا ضفاخلا قزريدق

 ايرتخ«لازيال د ل_د>را اوةيطملا وذ قزرلا م أ

 صأامزنو ةعقرلاضباب امداخ سعأو افلأ نيس.حم له-نب لضفلا ىلا 5 8 رضناب 25 لاَقف

 لب التاق نينم ْؤملا ريمال نحلم ع ا لاقو كدعذ عبق ةولاار 15 امل هلآ ةعم تيضق ىل هب |

 نب نيلمحلا :قرختاو :انلأ نركب ىلرعأو عردت فا 0 قاطأو اذا كاذف اق مشط ما
 رمت نب كلا دع سان ناك ىناللا نم نأ ين خاب لاق هبا نع دامح انثدح لاق ىي

 الخ يإ لكفزح اقف وترمي ا لإ هكون هناك كللا دنع ناكو ناررش نإ
 هدج وثهيلع 2 مدع لودرلا ىغُش ناعيالا ظاغو كلذ ىلع هفلحاف اهريغي هعدنالو هب دجو '

 [قلدح اذنه كم رش و ازيثك اًماعظاح تلك ١ نإ كم لاه ريمالا بيا لايف ءالطا لخدب نأ ديري أ

 صالخلا يف دهجف كبايث يف تحاس ولو هيلا كب يضع ءأوأ ىقرافنال لاو لاق يناعإ يف ذي دقو

 ةسلاح اهاظح ناك ةليمح ةيراحو هل ةمراط يف ادعاق هد> وف كلأإ دع ىلإ هب يضف هلع ردقت 0

 اهحرس اتاقف رمل تضرءف لاق هيف وهام حا اعبي وهو هنداحي 6-50 هراط ىق

 اذهاملاقف هترمغو روخبلا خر هللاو تباغف مةلطاف روخبلا اذه عم نيبتيال ا 3 لملف ا

 نإ ىلع هب تفلخ امو لإق امتلعف تنك نإ ىدهلاو ىذملا.ىلعو هقاثمو هللا دهع ىلع تلق ةزجحاب

 مث مالكلا ىلع تردق اف ةيزاملا تاج>و ظفتحاو بضغو ةرجافلا لالا هذهامو اهتاعف تاك

 ةنالف ىنايصأ تاقف ةف الا هللاو تنا كلليو اذهام لاقف اهحير هللاو عطسو امحرسف ىرذخا ينتءاج

 ةيرايلا هذه لمعالا وهامو اهناعف تنك نإ ىلةهزال نيبلا هذهو لاق اهتاعف تتك نإ اثالث قلاط

 اهف تمدلغو تقرطأو اياحتح دازف اح نيدحم كك نإ ءاللا ىلا رت كتسفام كال
 هدلح نء جرخي داك يتح كلما درع بضفف باسملا يف نكي ملام اهحير نم عطسو ةثلاثلا تحرسف
 تدحرذ واه درب هللاو تذذ اذ يتايل ىلع تكمل 0 قالا 2 هاو ل3 ةينازلادسةز هاب لع لآ مم

 اضغ كنضغييل تل نمل هللاو ليس ل لاق كم يذغءأت 59 ع نأ دب رام لاَتو هل مداخ ىنيقلف |

 تاقكالاهايإ هتيه ىلع مدخيسو اهاظحي هناف ةيزاخلا عدو اهذل رايد هام ادبأ هدعب عفتشالا |

 اي نا يدشن بطت و نان ءاام حاب يح > يندبازي لزب 0 رائد ةنامدخ ن٠ كم: أال هللاو

 ةواق ن 2 رو الف كلم ديع 1 ثالل“ دعا ناك الف مداخلا اهذخأو امئاطعاف اهم اماه تاقف

 اذا لاق كاذ اهو تاق كمعفن نأ هلع و كرمي الام لوقتو رائد 0 ِف كل له لاقف مداخلا ينرقل

 22 --سس ج ج جحجججو جلا

 ( سفغ شداح كن 0
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 ! هت . اق هب اف رقام ةيرالان :.ع حفاتو كاسفن يلإ اهيانو تاوسفلا ثالثا هدنع تعد هيلا ا

 را 3 ري لو مح نام 2 تلك هند نيب تفقو املف للملا ديع 0 تلخدو كل امعفدف

 ثالثلا اسف ناك نإ ىلعو ىلع ت تاقف ع لاق يرجحام ةلبل تيارا تاق نامالا كل لاق ككحضو

 نأاممءالامخ كلذب داو ١ تاق يري ١ م كليو لاق 3 * هافق ىلع طقس >- كدعذف ى ريغ تاوسفلا

 يل كا ذأ ىلع كفاك ين : ١ مهوكتير ,اح تذخا ينأ اهنمو 5 م ىنعنم كلو-رناك دقو تجاح تيضقف ت و

 تذحأو مداخلا نالأف هبا كل َِىَد تح 0 كراط نمد تحرم تاق ةيراخلا نيف لاف هلم

 "1| د[ تاكر قف كلف ليج هذه لاقو ىارخأ راترخ ىئاك ىل أو كلدبسرسف رانيد يتئام

 : قباس َه هز 1 لاةفهنم اطنا نتنا سانلا 37 شل مالغ هل ناكو اموب هيلا تالخدو صيب نب 5 2 (لاقر

 ال | تسلو ةلاملا يف تعمطف رائد ةنام هلف ل هنانص ناك اهيأف 5 حوش يح يئالغ

 حالسلاب يعبأ جك و يدب قف تا ينةءف انداعتو لعفا تاع مالغلا طنا نكن نم هملعأ

 هل>اسبال هللاو اذه لاقو بنو هنم مولع اند املؤ ةصقلابو ري س0 انسب لعح كلملا دبع ناك دقو

 0 ت1 يت> يطبا هفنأ تءقلاف هنم توند مث كناكم م ىلا لدحمتال هب تدعصق يي

 كَحَص 3 طبالاب 0 مآ فينكلاب اذه هللاو توملا لصف ىدن 0 0001 كل انأو هغامد

 لاقى ماعلا رفعج ينثدح لاق (يم قر ريناندلا تدع من لاقدل تءكذشأ لاق مث كلملا دبع

 تاخد ضرب نب ةز+ لاق لاق يلا بوقعل أ ءايدع نب ميطا نع لاهمملا نب هللا بع انثدح

 تاقف ديزر نب دلخم ىلع اموب
 اهءامآو اهريمآ تناو ايحم # تحبصا براغااؤ-قراشملا تيل

 - تاقف 4م لاقو ك”دعذف

 3 5 ليق تن 5 ةعاس يف 2# كلاس مون ح حيصلا لق ترفع

 28 نوك 51 لاو مْ

 اهماق ىلع نس>ح ةموسوم نذ ةقيصوت يل ثدحكناَترأرف

 تكلفك“ تلمف دك لاف

 اهءاط لضي ةيجان ءارفص #* ةلغو ىلا تامح ةيللمو

 اذه فااؤملاق) ايش كلذ ٠ ند تب ىلا هللا ءامو هلك كلذب يل سعأ من ” كايؤر هللا قةح دف لاق

 نب دمم 21 ها 00 و ىوامإلا لديع نبال هئيعب 2 ه'ئور دقو (تاتكلا

 هزم جح لاو رح نب لالي نإ ليقع نب ةرامح اندح لاق متاح وأ نكد لاق ديرد نب 0

 لاقف هطاشن دعل هيلع لقودف 4عم هج راف كعم يف ججححأ هإ 6 نبا هل لاق ينلا صيب 95

 هيف ضد نبأ

 0 وي كرت مل دربلا 0 و لاخلا لحام ردي و

 الك | ب يم 3 أههس برضو »+ ةديح جح الوا 0011 رش



 (م*)
 ا. دش تكتل . 319 0 7ر0 22 1 ع م ب ا ا - ج0 73215275 15 1520512 ل17 ل ع

 ال_. ق> رسلا هانثاطاشن * هسار نفك لغبااك هب انودع

 القم 0 ا اذا ينأيو .# ةنمارع هآق وعملا نع ير

 الثقأو ارشع كبل نب باأ * ةجاطقنا نأ الك تلق ناد
 داما 0 ناو دوق د هان أرط موقلا يخت قوس

 البذل ىطملا الداو اديور # رظتنا هل تاقو ام هتلجاف

 اللقنم' مث القنم ايف سيعلا اب # تعراو ةلابز نع انردص احلف

 اللختع ددحلا < لوعع عي ا 2 57 يدع افلا تمار

 اا دملا دب رثلا د_ هلا نه داعو نإ هيي 3 يح او

 000 هس نع هل وا د ه.فخ ثمل تلا نا وا خو

 اللد لاق ىهتشتام هل لاغو © هلؤش هاطعا هللا نأ ول قد

 الدنحو ابارت ينمعطا دهملا نم * ارذع» لاقف أيش لكو يتمطأ
 الدحم مث كيل الف ىنعدف * ايحاصواراح كنم ريخ تومللف

 0 ناد م ىم ش كو »# 05--- عداو يرتع يناقا لاقو

 ا ع قد كليقأ اذ هدرع 8 يذلاو ال هيأ تاقف

 ليعمسأ ينادح 1 كيش أن نب هللا دع ينادح لاق ي يوما رص نب بدبح (يفريخا )

 ىلثخلا م ا نع بتءرصم نإ 1 ىنندح لاق 3 ل 00 لد لاق ىمشاطأ ميهاربا ناو

 0 . من اريخ هب ملي نأ: هدعوق باهملا: ديزي نب دل ل 0 زمح لاق لاق

 ضد نبأ لاقق هن هيدع ةيلع تااقلإو هيلا لصإ ع ” ارارم ةيلع قلتخاَ ١

 عليو ءاثيام ىطعيف دوك * عنصإ ءابشام هللا نا نإ د

 عملت ءاديب قوفا ا 2 تداش * ةبادحب كنتم َتلمأ دق 2 3

 عجربو ليج ىمأ ىلا بودر # هلعا تاق مت امرص تعحأف
 عمطمه يف يل سبا لاح لك ىلع < هاتولكم نش نم سالف

 0 ءأآن انثلا اوضءيلا نو 8 نودوب ماوقال 5

 عنصأ فدك هب ير ا هللاوذ # هدوي نمع فورعلاب لدي

 مامت لاصولاب "هلا ىينشو # ةغمر ُث مرصلاف هقول

 علظيو قس هلا لك لع « هنبو لاصولاو ينيب ناتشو
 عزفملا ديزي ودع هقورعمو # هدوبىل الصأو ارهد ناكدقو

 3 يل ناكام دقو الو #* ةئحا ريغ ىلع امرص ينبقعاو

 يملا نقب ان ىضف -# ليت ناكل
 م مالغلا اكله ٠ ةاملف هيلا مالغأاهمف دف ها 1 عمه ثعلب و هت :ة>وساط ريفا“ مغ
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 لاق كءءمدب ثعب نمو" باتكلا اذه كاطعأ . نملاقف لحرلا هللا لخدأف هفرعأاللاق باتكلا اص ظ

 رءأوهسأر ىلعاط وس نب رسشع ب رض هب ىمأف ضربنا ةفص فدوو اذكواذكهتفص نه 0-1 دال

 نا هففام يردنال اباتك تلمح كنال كلايدأ كانرض ا ءا لاقو هاسكو مهرد الاب هل

 نعذو فرععأ ن :ىل اناتك لمأال اما هللاو ال لجرلا لاق اهاثا دوعت نأ كاياف هف رمتالا

 قام 500 هل لاقف ضب نباىلا ثعإو ىينص كب عتصإ لأ لك سياف رذ>| لاق 2 ١

 ىلا قوت هسفن لازي ال هللا حا هللاو ضب نبا لاقفهتصّم للم هند اللاقلحرلا كساص“

 لاقو باونأ ةسْحو ,هرد فالآ ةسمخب هل ىمأو دلخع كحضف !إبأ ةناملسا عم ًاطوس د نيرشملا 1
 08 ىل نو نكفو لاو لح لاق ادب كتاوخ] .باتع ىلأ قوت كبف 0 ل أو تاو

 : : لاق مْ كلعف لثم يب لفي و هتبتمتسا اذا ينيتعي 0

 لاساتئج يذلايناطءاوينافك © هراد تئح اذا لولاهب ضيباو

 لمفأس ًاقحلاق ىندز تلقنإو * ابتاع تنك اذا اموي ينبني

 كاست تّدح يذلا هيطعمت كنأك « ىدناا بلطت هتئحام اذا هآر

 !دلكات ناوعب رخ تحفل اذا ا« فتق كناهملا ءاننا هلق --: ف
 لسع ةيف رمثملاو انقلا رس *« عئاكتوملا وبرحلا نولطصي مه

 اولماو حامرلا اولع اودرواذا * موهاماتاقفاخلا تت وماىرت

 ٠ للحم ماهلع ردن مهدوهل *« مهاسانلا سحب ىح نودومي

 ا تلهلا ءانبأ نم 1

« 

 لو ةامص ماوقال . مامس *

 اولعستي مل فورعملا اولئس اذا *
 # لوا مراكملل هان برك *

 نلقوحالا

 انثدزام كديزن لاقو تاون ةريشعو مه رد فال ةرشعهل ضأ تأ

 هنإ باوملا ك تأ ريم كلذدف

 ءاطيع يف مدقأ ند #3 اودحمتف اا ب ر>و ىرد>

 ال هذه صير نبا 50 م اف

 لاَ كال 1

 ل ذا لاق دق ا.ءح ريصب هناق نعم لاق دق اك
 لمؤملا قيدصلا ةاحءابو مدبب #* امدعم نض ذا لالا م05 تادَحو

 ا ل 1 قلل اذإ رعأ » لاو مدقق ناك دك ىذلا توم
 00 لك تح يد كافل هارب كيلاو ابرز تدنعحو
 نإ كيسا قباسلا 6 رموش »* ةباغ تزواحو ازاف 00 فق

 لري. ريخلا يلاطلا ءاحر كيلا * ةءصعو ياتيال ثايغ تنأف
 لطهمو كيلع اكان بصل ان ةليذعم كاري يجر يذلا باصا



 (؟ه)

 قلك لالاو و فورلا ىلع لاظب * الخاب 3 اوجر ذ ذا فاو

 نب ليعمسأ ) 0 ( هأ رو املعو ةيراحو راندا اع نأ 0 لاذعم هل لاف

 ارسعاش نسما نب ن2 ناك لاق ينئادملا ن نعداز ا ثرحلان " ل انادح لاق ييشلا نسف

 مميدامح ناكو كالوس بحاص 0 ةنوكلا حا ءاقرط نمناكو ناقربزلانب دا 1 "اعف ًافيرظ

 ضن نعال كاف ةف 30 الو شم لع و الحاتف اجلط سا يعاد را ينف ةقدن 8

 مدق م مني ما تدل رعانأ رمل نب تنعف 5 10 اركز نب دم ( ير

 هماقملاطف امصلا كَم ةدومامهشسو ىدوم نأ , ةدرب نب لاليل 1 3 ةرضبلا صب ند ةزج

 لالاب ىلا 6 هدلوو 1 2 قاتغاف دنع

 يماك امهم لاخ وهف ةيراع * ةمركموادحم عيشم 'ىرما ىلا
 سارلايف يهدملك كدو لضف نم * هب تدنمامم الو كم تسلف

 ساآلاو بورضملا لد لايف لملاك

 هتدح دعب ىلبق اي عادم * نسا ا نهر هرااغو ع

4# 

 د

 سايقع اوسيق ولرسيلاو رسملا يف « مهلك ناو>الاوكايإو ىنأ 2 *
+« 

+« 

 ساع الو رسع هدوع ا هتشاشب قاب مادى او »+ انور

 قحسأ انثدح لاق عكو 65-52 نإ د ( نرخ ) ةفوكلا ىلا هحرسو هتاص لال, هل لحعف

 ضي نإ :نأ هزم لخد 2 00 وبا ينثدح لاق يضلا كراعملا 0 0 لو لاق يعذللا لي ٠ نبل

 1 00 هباذبإ نيد 0 املف كلملا ديع نإ ناماس ىلع

 ينيدتدضقو اد ادسفمب ىلع * ٠0١ ارح تنع مانملا يف كتيأز

 يد كيدل مانملا يف هنأ را# اور سفنلاكت دئاقدصف

 بحشم هن اك جرأل امف ىعسفنب زذ بوث لكهيلع تةثاوةوسكلا ةناز> هلخدأ مالغاي ناماس لاف

 1 هل سعأف مهردفال | ةرسثع لاق كنيد ؟ لاق مث
 ٠

 اسس عم

 قرحلا ءابآلا 1ك اضع »# هضعل لدعرب برض ه رمد ند

 قدنحلا عذج نيب ودادملانيب 0-9 اهفو. 7 نس 2 ل 311 او

 عمتجم يذلا عضوملا ةدلس ًالاو اهلحز ةدشو تاوصالا فالتخا ةطاعملاو اضع 4كم م. ىوررو

 يذلا قد :آلا هب يع و كم :.دملاب م 1 دادملاو دو. د 3 د لاش 0 نساو كس هيف

 يراصنالا كلام نإ ضل رعشلاو ةنيدملا لوح هباحصأو مس لو هيلع هللا ىلد هللا لوسر هرفتحا

 ور و قحسا نع يلطعدولا ىرحي يف ريولا قالطاب لمر فيفخ زرخم نبال ءانغلاو
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 7 م7 و كلام َن كراج 0

 را ولع زب نغفلا ليقو راوس نب نفعل نب ورع دك ىنأ مساو بك ىف أ نب كلام نب بك وه

 نب مجان نو ةوما دس للعلا هن ب ةحاستا مك نإ م مع نب ىلكلا نبا لاق اذكو

 دز الا نب نزام نب ةءا5نب:سدقلا 'يرما نب ةن راح نإ صاعنب ورمعنب ةيلعث نب ةثراحنب جرزألا

 وهو نيدودعملا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بادكأ ءارعش 34 كلام نب بدك ناكو كاوعلا ا

 تملك ىلا جيزخلاو سو الا بورخ يف هلو. نعاش شي نيقلا نب _ ينأ نب كلام هوناو يبتع ىردب
 فااح يذلا وهوا سعاشوهو !ردب دهش سك يأن نسق همعو رك ذو ران 1 مالسالا لبق امهدب

 2 ]دع أ كلامزب كلو اك هربا دعب هعضوميف رك ذب هريخو نعول ىلع ةئيهح

 رمع نب نعفو .سعاش نةرلا ديعنب ريشب هنمبانباو ىعاش ندرلا دبع هنبأ رعشلايف ليوط عرفو

 مولكو ىعاش بمك نب ريهزنب نء٠ءو ىعاش هللا دنع نب ن+>رلا ددعو ىعاش كن هللا دنع نبا

 نبسك ين كو 2 068 لسو 0 هللا يلد ىلا نع ىورو كلامنب نو رو مدقم ديح

 لاق فلا نب ا ينئدح هنع هربأ' نع ريشد هنا نإا ءاوو 5 ثردحلا 1 يور دق كلام

 عا نع 0 ثانغ انثدح لاق كلملا دبعنب دعا مدع لام ةمش ينأ نا ركوب 0

 0 يك نأ ا نع .ثدخحي 0 نمحرلا دبع نب ريشي ناك لاق يربهزلا نع دشار

 نولوش البلا مهوحضتت اغاكل هدب يلع ىذلاو لاق روع هيلع هللأ ىلص هللا لا سو ثر#م

 1 ىأنب ركوأ امدخ لاق دنا ني دا ينربخأ هللادبع هنبا هنَع ءاورن ( اممو ) رمشلا نم مط

 ه1 ليضتتا نع١نل أ نبا نبا نع ءراتخلا نب يسع انثدح لاق نمحرلا دبع نإ ركب انثدح لاق

 سو هيلع هللا يلص هللا لوسر ناك لاق هببأ نع كلام نب بك نب هللا دبع نع ملسم نيدمم نع
 ءاور (اممو ١ نومري نيج لبنلا عقاوم نورصبي مهو م_ملاهأ ىلا سانلا عججري مث برغملا يلصإ
 انثدح لاق قئاسنب دمح انثدح لاقةبيش نا نب ركبوبا انثدح لاق دما نب دمحا ىتريخا دمت هنا

 و هيلع هللا لص يبنلا نأ-هثدح هنا ها نع بكن ب دمج ن ء ريبزلا ىلا نع نامهطنب 2

 ا 19 لك مانآ يم ماناو نمؤم آلا ةنإلا لخ ديالهنأ ىدانف قيرسشتلا مايآ ناندحلانب سوأو هئعب

 دهشي ملف ماللا هياع بلاط ينانب ىلع نع دعق نه دحا وهو ًاينامع كلام نب يمك ناك لاعبو

 نب نامعيف ثارمهلو هلزتعامث هرابخا ىفاذه دعب هركذن اطخ هلتقو نامع صايف هيطاخو هبورح

 اهم كلذ دعب هنالذخ ىلع مهل بدناتو هلق لبق هيرصن ىلع راصنالل ضارحنو هللا همحر نافع

 يرسسيالوح وريال نع رهدلا ىدم# مكل لزب ملهنودن٠ اومتلحولف

 نكلابو رقما اهف قرحي * امناخد باكرادلاو اودعقت ف

 ركللاو ةياوغلل هنم' ترقاو * -ةقم هاك 16 امرا ر مف

 كلامنب بعكناك لاق ةديبع ينانع ذامد ناسغ وبا انثدح لاق يعازخلا دم نب مشاه ( ىنربخا )
 اود.غب نا نسانلا نامع هشان املف هحالس رهشو نييرصملا ىلع نامع نواع نم دحا يراصنالا



 اع ضصّشس "ا سر »* ةيآ قع كا زاضن ذل علبم 2

 ةرو كه ةلعق ماعف دو نا

 نب بنك كفقو لبق املك هلت. ىلا موقلا يرجي الو هلا صاخم نعالا نأ ري حورشرسلا لا
 مهدشن اف 0 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دحتسم يف راصتالا سا< ىلع كلام

 انايبتلا م
6 5 1 22 

 نورد فران ةيداوح يدنا ا و مرادف دوش

 اناخدو ًايباك ًاقيرح تئام * هراد نع مكعتد يجري انيب
 اناثطع ًائاص هيلع اولخد * هباوبأ ىلا 8 اذا يتح
 اناوضر مكتاكم نوئيلت١ * ملاو فويسلا هتلق 0

 اناكشفو كاذ موب ًاعينص كل * هضرأ مل يا -- هلل

 اناوعأ يل راصنالا ن٠ ًارفن. * يرأ الالوقي ذإ فن فهلا

 تبان سيق نبا دهش ول هللاو
 تبانم رقا نباو ةناحد وباو
 مهدات ناو يردعلا ةعافرو

 مهريمأ رصأ قا نوري موق

 نب

«# 

 د

 نب

 اناو>إ هل اوناك رشاعمو

 انام يفب ند دهاشملا وذا و

 االذدخ فخ ل ىواعم وخاو

 اناعإ هصا ةعاط نوريو

 ىدع نب نءد» نالت ينب 0 دهاشملا - يولداا تأ نتا ساو هفشرد نإ كامس ةناح دون

 ور< نإ رذنملا ةبواعم وو داك نإ لاه ا 6 نباو يرءعلا 0 :لا كاسمع نب ةعافرو ىَقع

 لاق يردب ىقع ىدعاسلا

 مميديف ن 45 : ىخذوفأو را

 هيلو يىك هللأ نمل

 .هراتخا نع تيار :ىتا

*« 

*« 

 نن

 انادلبلا مع قيض ا

 انالذلا

 اناصاخ هدعلا ناكو ار

 هودع ناءدحلو

 اناكمو ايصئم فدنخ ريخ نم * هقاسعأ ادجام ىئاربخلا ضحم

 اناطلسلاو كلملا ىلا دعب # ايلط دعم ايلع هل تفرع

 انو نوعي دع اوناك © فراك نوردخال ردنا
 اناعط ةاكلا نودريو مسيف * مهراج نمأيومهلئاس نوطعي
 اناع . مترصن ءاقالا موي * مكيبل عرصن عم مكنا ولف
 اناميالا دكوو ظلا دقاو * مكلا بدلا دبع مينا

 ماشه نع 2 نبا نع مداع وا اكو لاق هش وت ر<4 0 الق ياهملا رمصن نب بييحو

 لاَقُق سو هيلع هللا ىلذ هللا لوسرب نع ند ز>ار دوج لاق هيبأ نع ةورع نبا

 فاجعل الو تاري6 الو نزز فايصأ الو فلو امد شل

 فيرصلاو صراقلاو ضخم او »# فيرا نمللا اهاذغ نكل



 (؟ 8م

 لاقف كرف لزنا كالام ن ل اولاقف رملاو دملا رك ذ ثيح راصنالا تظفحاف لاق

 فيظنلا لظاحلا اهاذغنكل © فيصن الو دم اهذفغي مل

 ىركلاو بوزلانيبا تن © تيتخلا :ةرظ هك ةقذمو

 لاق ةبشنب رمانثدح الاق يلهماو ىرهوملا (ينربخأ) ايكرا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 مهوحم ناك لاق ليوط ثيدح ىف نيريس نبدحم نع فوع انثدح لاق ةفياخ نب ةذوه انثدح

 ةحاور نب هللا ديعو كلام نب بعكو تبان نب ناسح مهن وبدي راصنالا نم رفن ةثالثث اشي رق ىنعي

 نب هللادبع ناكو بلاثملاب مهناريعيو رئاملاو مايالاو عئاقولاب مهلوق لثمب مهماضراعي بمكو ناسح ناكو
 كلذ يف اوناكف رفكلا نم رش مسيف سبل هنا ليو رفكلا ىلا منيو رفكلاب مهريعي ةحا هدا
 اوهتفو اوءاسااءلف ةحاور نبالوق مولع يذ نوداو بمكو ناس لوق مهاع ىث دشا نامزلا |

 نب رم انثدح الاق يلهملاو يرهوجلا ( ينرب>| ) ةحاورنبا لوق مماع لوقلا دشا ناك مالسالا

 بر> نبكامس انثدح لاق ةريفض يبا نب متاح ينادح لاق ىمهسلا ركب نب هللا دبع انثدح لاق ةيش

 ن.اماقفد وحبي بلطملاد عنب ثرحلا نب نايفسانأ نا ليقف سو هيلع هللإ ىبد هللا لوسر يفا لاق

 يذلاانأّهلالوسراي من لاقللا تبق لوقت يذلا تنأ | لاقف هيف يل نذنا هللا لوسرإي لاقف ةحاور
 اورصن يذلاكارصنو يسوم تيل # نسح نه كاطعاام هللإتبتق #* لوقا

 ١' | ىل الأ هللا لويسزاب لاقف كلام نت مك توق .لاق كلذ لثم كب هللا لم تنأو كلاقفأ|
 لوقا يذلا انأ هللا لوسراي معن لاق تمه لوقت يذلا

 بالغلا لاغم نياغللو *« اهبر بلاغت ناةئيخس تم

 دبع اثدح لاق ةيشنإ رمت انثدح الاق يلهلاو يرهوبلا ( ينربخأ ) كل كلذ سني مهللانإ امألاقف
 مزمل امل لاق يبعشلا نع دل انثدح لاق دايز نب هللا ذبع انثدح لاق فيت ىلوم ىحي نب هللا

 الرس هورس نلنك رشلا نا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق بازحالا موي نوكرشلا

 ا ْ نب هللأ دبع ماقف نيحاسملا ضا عا يمحي نفذ مكن وجو يذأ مهم نوع.نو مهوزغت منكلو

 ينربحا رعشلا نسحل كناو لاقف انا لاقف بمك ماق مث رءشلا نحل كنا لاقف انا لاقف ةحاور

 صاع نإ ديعس ينثدح لاق روصنم نب دمت ىنثدح لاق ةيش نب رمح انثدح الاق ياهملاو يرهوملا

 هللا دنع ترما لاق مو هيلع هللا ىلد هلل لوسر نا ىنغلب لاق ءامسا نب : يوجب وطن لاف

 انندح لاق ياهملاو ىرهوجلا (ينربخا)ىنتشاو ىنثف ناسح تريماو نس>او لاقف ةحاور نبا

 نأ ثرحلا ني 44 نع بهو نب هللا دبع ينادح لاق ىسيع نب دا ينثدح لاق ةيش نب رع

 هللا يىل-- يللا نا كلام نب سمك تنب. هو هما نع سنا نب هللادبع نع هتدح ديس نب ىحب

 دشنا تنك يمك لاقفهنف منك ام لاقف ضبقنأ هناك هار اءلف دشني وهو سك ىلع جرخ ملسو هيلع

 * ةمحق لك انمر> نع انتاقم * هلوق ىلع ينا يي دشناف دشنا مو هياعهللا ىلص هللا لوسر لاقف

 وبأ لاق انتيب نع انتلاقم لق نكلو انءرح نع اناتاق» لقتال سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 هللا ىل_ص هللا لوسر فقو لاق نيريس نبا نع نوع نبا انثدح لاق ىماع نب ديعس ىنثدحو ديز
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 ٍ لوسر لاقف تاىم ثالث ءد.شن فهيا لاقمنمد شن افدبأ لاق مثمدشن اف جرفن كللام سس تمك باس مب ةيلع ْ

 اونا اك لاق رام نب هللا دنعنب دحأ قدا 0ك .دااعتو نك ميماعايشنأ اذه وخلف هلل | يلد ةللأ)

 1 اًثيد>ح كو 0 راع نبا لاق اذكه ايماس ادانسا هل ذر يعارلا روصنم نب دمت رفعمح ا

 مشاه نف نع هن | ينب نومده مها ةيناهع اوناكو ريشي نب نامعنو تبان نب نابل لوط هيف

 1 00 نب 0 لاف هيلع اولذدف هغلب دق كلذ كل م لصتاو ةئيدملا- © ند ريخ مأشلا نولوقيو

 ' ىلاكلكتو انلوقب ل وق ف ولظم لدو 9 كلوقب كوقنف ًالاظلت ةأنامع ن 3 يحل نينمؤملا ريف 2

 ْ لاقمهفر ءأ هناهف هيف 1 احكم ّي كد :ءنأ صرخ نيمع 5 2و ككشو مَ قة نه بدحعلاف هنق ةهشلا ١

 لفاغن نيد هللا نأ 0 نإ هنأب قلع 3 هبال نزن6كد

 لئاشإ يرضالك نع هللاافع * اولتاقتال هراد نمل لاقو

 لساوتلا دعب ءاضغبلاو ةوادم_ه .لاميلع صقل تاي رك
 لفاو ا ماعنل || رابداك ىلوو ان مهعربدأ دب ا 5200

 عزا متأسأف 5 ءز>و ةرالا كا 5 نايعر ا ءابشأ ة هلال يدنع م ل مالسلا هي هيلع ىلع م طه لاقف

 0 ءاع ىلع لاقف هب انرذءتالو برعلا اذه يذرال اولاقف ةماع هلا مولا يلا هب هش نوفلتخمام 0 دي

 ١ | يفورواتالفيف 2 او>ر ُ> اةدضاو ةححالو ةقداص ةسالاب املس ا ينارهظ نيد ىلع نودرتأ مالسلا ١

 ابةيالول !| 5 ةيافمكلا مكل لاذ ةبواعم ا يح > اوراسف مهول ند اوحر ف ًادبأ هيف نأ داب يف

 3 صح ريشا نإ 5 كوورأت هدد تكاأ كاللأم نب كو رائد 2 تيا ا 0 يطعاف ١

 ! ىلعالا دع نع ىنئ ادملا 0 لاق ثار 1 نإ دما اندح لاق 0 ريفرخأ دعب ةفوكلا نا هيلث ١

 ؛ حور هل لاقف هموق لحجر هب فدو تدب عجشأب ىورخأ ا ًاموي ةيواعم لاق لاق يشرقلا |

 كلام نب بمك لوق عابنز نبا.أ]
 قحلات مل اذا |مةحلا و اموي *« ان وطخبن رصقاذا فو.بلالصت

 لبق 5 يفاف كالام نبك وبا اك ل ؛ كلام ولأ 7 امو 9 تقدص ةيواعم هل لاقف

 هلوق كلذ نش هرعش نه هيف يفغإ م 0 را

 ا و
 بمك يبا نب كلام ينع رذالا * يتاياح لوقت ال اهب ع

 بوش قا>يفلاطب الا هلو> ىرت # هرب قارب ىلا نويوفإ و

 فيفخ مهاربال هفو ىباشبلاو سن ؛وب نعرصنلاب لوا ليقشت كالامل ءانغلاو 5 ىبأ ن: كلامل رعشلا

 نك وه لقثلا نفع نأ: يكل ءزو يعاشولا نع امي ىطسولاب ليل ىناثو يطسولاب ليقت

 هل لاَ رفظ ينب نم لجر نيبو هنيب تااك ب رح يف بك ىلا نب كلام هلوقي رعشلا اذهو كلام

 هيناطعاب اتك نم هت>سنو لاهملا نب ةئييع نعيمصاعلا رفمجهركذ ايف بسلا ناكو يدعنب عذر
 يدعنب عذر, راوج يف لزنف اهعبدي هل لباب بري مدق 'يط نه. الجر نا شفخالا ناماس نب ىلع

 ( رثع سماخ 3 يناغالا 0



 ينفث عذر ىلا كلذ كيف ياطااض ودع رضح و هلمح نع بدك يبا نب كالام هلطش اكان هلمجف المح ظ

 ' اراب لمخلا دحوو هلزنم يف اكلام دحي 3 هيلعهدرب وأهلمح نم هيقوت نإةماكل كلام لزم: ىلا هعم ظ

 | لخراف ائماف تدالا راد يف الخد يح نيدرمش» اح رمت كلم قاطن | يئالعال لاقو عذرب هثءبف ءانفلاب |

 فكفابرحتيبلا نيب وهم وقنيي تثذي نا هركف عذرب عند م كلام غاب و هدالب يلا لجخعاب يفاطلا |

 كلذيفيدعنب عذرب لقف عنصامو هيلع هنءاردح يف اعذربهفسإ لجو كلذ هيضغا دقو

 مهو تثياع ىوالافرصو «* عز ةنابا نمراد طحش نما

 عدبا نهال_ء دقوا ةققشم * اماك ثالثالا اع سلو

 عقتتو رضت دق نكلو ءادج * اهرادبرقيفزاك وتب رتقادق

 عنا م والا ذ لبق يتشم و فيصم # هبودح نم ينحاملاب اها ناكو

 عررصصم يدوولا دنع هل لياذ * ينناك يحرزخلا دعو يانا

 عورا زهازبلا ىف يناب لعتو * دحأو ةزه قات ال ىقت يقم

 عطق, ةمركلا سم اذا نيلو * ةعمن عرف نم ءارفصة حمس يهم

 عزهاو تالءءارلا 2ظ0101ك1 0 * هئتم زه اذا -ندل درطمو

 عذر, مويلا ينناخ دق ينناالا # يرواحم لوقي ال يملاو الف

 علطتا ال ركبلاب ىلا لوصو *«هسرعلتاخانايراح ظفحاو

 عنمتض سعمادعالاو دج ولا ىلع « هناىض عنود يلام لعجأو
 عرصمو رقتسم بنج لكيذل « هنا ةييركلا يف يمقن روحا

 عنمتأ ةيزخ نم الو تسيل © رجاف بوث ال للا دمحي يفاو :
 لاقف سمك يلأ نب كلام هباجأف

 ا سسسوم# ظ
 ليممو ضاىعاف لاوت ال ما # ليون ءاينش يدل داؤذال له

 كرك ا را سدو نم حاط ام نوت ناجقاك اننلا نا
 ليحدهلا تاوفهنم نوف © :بهذنم نروصولوءاسناانا

 ١ 70 لدبو يءاشهلا نعيطسولاب جزع ملسل ءانقلا
 لوعفم دبآل 'بجباو هناف * قاخ نعنهادخاهنتنإ كنا
 لود>كم نسحلاب اهقام ناك * ةلذاخ لهرلا جاعن نم ةجمنو

 لوغشم كنع ىلا كبر كابحن © .اهل تلق مث يعام.. يف اهنعدو
 لودعمحورلانيب وسبق زااو * اهبتب رشدق يدامح نم ةلياو

 لوتةم فحلا ىف لجر هناك * هب تفلح دمت ىلع ن>حىمو
 ليلابلا اهفتب رطضاو لاطب الا اهشرحبرحلا اماذإ باهاالو
 ليباتتلا اهف انك اماذإ امدق * عنتكم توملاو مهءامأ يض.ا

 اا ا 5 تا عد عسسل دهام لة م ب يس هج يس ع ديل نو سي ب بج يس بيوم رج سيسبب جسمي هجم مجري يب سس

 10 نيش * نأ ع نسف ذل اسنو ت0 1نيشت»

 5 ١)



 (نل

 لودوم رانلا باوشك لماع ان 8 هن 00 دب يف ةيداو

 ليج ملط ينفيال مراكملا لهأ * مهنيذلا رفلاجرزخلا ن قا

 اوليسمهنا ال مظعأو تدش # اذ إو دعال ممم لهم 1 رجلا ف

 لوه<سوالاىفمغدمعذربو »* هم ركموا نع يدل' و نم تهشا

 لح ف تأاب هليدنءواكرف 5 © يلد دعسو ازرع طش هتك

 ظ لوةصمحلملا نوللثم مراصو #* ةغاس يملاك ةضافذف ىلع

 ف ءمو عذرب هيقا ذا هد>و يشع وه اثق هتحاح ساو جر بك يبأ نب كلام نا مث لاق |

 را 0 ناكم ىلإ كالام مهردبف هوم اولقأ كلام اوأر ملف 0 22 م نالحر

 م ةراجحلاب 2 ارو هوءاشف هنم اوند ىح

 كلت ىلعمهونأ, نأ نو نعم اوك *يطيتسي هناك اهنم ءاح يذلا قبرطلا ىلا تفتلي, كلام

 كلف ينأ نب كلام لاقف هنع اوفرصناف لالا

 كك يان.“ تالامك عرو قاد ىلع نش دا 7 أ رمل
 بركلانم نانلا ئغااذا وعداو * :التاقم ىف يزل الى :لتفأ
 ل ا ينبآو يدودج * ةمالظ راغصلا يطعا نأ ىلإبأ

 اوك اني[ مد ف 1 هيلع ماَقَف فر

 شكلا نوبرذي مه

 يقع ادبأ م 0 مقأت »* مولاعفو 0 ا مهو

 ميز اليوريو

 د تليح 1 يداك يعرأو

 0 يرغعا ام اذا

 وعضو ىو راو كلا ونشأ اذ
 امايتساف ا_مونتاح ىلآأ تعب

 اكمناذ ظن ار ورشا كفو

 مهدت 2ءأو تاديلا مهلع فاطن

 6 مهريصأ يهدلا ىل اوريص» ناف

 هفينض 0 لحلا ِق نأ ناكو

 هل كرت و ال وم منيو *

0 

* 

 ان

 بيلقلا ءاك «

 د

3# 

 نب

+ 

 نحمل لع قدا داو رهو
 برشلا ىلع مادملا,ترادساكلا اذا

 بحرلا ىقوالهسو الا هللوشت

 د مطوَش عطقا 3 عواشن

/ 

 بضغالو ماوسلا يف ساكم ريغب

 برقلاو: ةراسلا ىف

 برضلاب نهازملا ني_هل ناق

 يرش مط رزغ.و ىعا مهب> ربو

 برحلا يف ربصاو هامادن يوريو
 بعص باطم يف ليلا اذن اكولو

 بدك يل من ل لا ين الف * ةورثأ م 12 22

 بك ينأ نب كلام 4 لاعب نأ نبع زم 1 ىلا تاوشلا نيش دقو

 نب منها نب دحأ اندح لاق نابززملا نب فلخ ناد هب 0500 كلذ يف ربذ هل ركذو

 ناك لاق يبعشلا نع دلاحح نع سابع نب هللا درع نع يدع نب منيا ١ نع يرمعلا انثدح لاق شارز



 ("««ب ر
 د10 حس عع

 كلام هنبا جوزف .ةفيئرط .اهل لاقي تنبو اكنلام يعدي نبا هل ناكو ب لهكابأ ينك دام نم لجر

 ' لهأ نكلا تقتشا دق ىنا.كلامل ةييجزالا ت تلاقف 2 تاع تح هعم لون لف بحرأ نم ةارخ

 ٍ دغرأ انشيع ناكل ىلهأ ىلع تاق يبو كلحأب تاحتراولذ شبع قيضو تدِجيف انهه نحيو ينطوو
 ال ران هبا نيبو مهني يحي رف بحرأ.دالب لاهنتو ناو اين لحماو اهعاطاف عمجأ انلمشو |

 ىءرفو يدس ىف 50 لاق هيلا لسا !.ةساهل اوناقو هب اوقدحاو هلااو>ر 2 رفاوفرعف

 هيسفنب دوحم وهو لاقف 26 وح مهلتاقو الف حا

 تكدناد كلام ىنعرفالا © يتليلح.لوقتال ابا رمعل

 رلنااذه باو ( باتكلا اذه فاؤم لاق ) ريا اذهلبق اهرك ذمدقت يتلا ثاسالا ىقاب رك ذو

 لوالا وه ح.حصلا نإو اعونصم

 كتساوص ١
 ممم ةنتف امِإو عايضلا امإ * امه مز اعاض نيرما تريذ

 محرلاو هللا الول.ةملا ساكن © مهاجاسأ نإ ارارم تم. دقف

 م: هبسنو ىدوم نب يسع رابخأ اع
 د فائم دنع نب ماع نب .ب باطملا دنعنب ياانملا نب هللا دنع نب ىلع نب دمحم نب ىسوم نب يسع

 مأو 8 فايد 3 فم يلإ 00 تاس 000 ا كلا اد نم . مضاوم ةدع 3 نيشحأا ١

 هلهأ لوخ نس ناكو أش || جرا ند عال اشنو هيل نع ىسعو داومأ الايات هوذا عا

 ةياورلاب أدب ينافءرابخأ ر أ نأ لدقو مهم ددوسلاو سأبلاو ىأزلاو ةددتنلا ئعوذو مهاعحيشو

 بيدح ( هو هآرقاذا كلذ ا ا 8-2 لعاو هنأش امس نوه نس علا ناكذ د| هل رمثلا نأ 2

 نحو ضع يف كلذ دعب ربا اذه تءأرو دعس ينأ نب هللا درع انندح الاف يمحو يباوملا رصما نأ

 ينئدح لاق حايصلا نب ىلع ينثدح دعسيفأ نيل لاق اقفاوم هن هبل> وو هاي ورام هب تل 55 كت يبأ نبا

 يدهءالعبوب ويس وم نب يسيعرفعج وبأ علخ املكاق ئمومنب يسع نب قحسإ نب د# هللا دبع وبأ
 2 وه نإ ىدبع لاق

 مسخ هنو اماو راغ- - امأ نإ امد مزح عاضنيرم| تريخ

 محرلاو هللا الول ةينملا 9 »* مقام أ | ا ما دقو

 متنا دع اطال ركبت ممن و.-منع تلازل تاءف ولو

 يسع 8 نا يكحو تايبالا هذه يرودصنملا ةهيرب يتدشنا لاق ىمشاهطا هللا دبع نب ىهاط

 ا ىلع لعاب ل لاق ملخلا نه هيلع هردامو روصنملا ربخ هانا ةليل هيدي نيب ًافقاو 5

 ربصلاو ءازملا همهلب نأ هللا ت كانوا ا مومح ناك هنا: ملت تايب .الإ هذه دشنأف ساج مث مهعميو

| 



 (مع)
 1 و ا ٠ و 6 و صا 0 1 ا نجل تا 2705+... 2ك د01 727 : 2 تا نت فم 15 ٠ جدد 2 1 02103 271956 اج د دم د تو

 ' نب دمج ( ىنئَّدحو ) مونع هرك ذ تمدق يذلا ربخلا يف دعس يبا نب لاق هيلع ةقفش يرجام ىلع
 يوم لاق“ تااق يسيع تذب ماك ينتادح لاق مهخرلا 2ع هللا دع قدغ لاق ىمشاهلا مسوي

 0 ادوقنعالا 1 نونا مف اناتس 0 يناك.تبا َر نعي ءلا نب هللا دنع نب قع نب نجح نا

 نبالاق,تيا ردق نم ىسيءادلو مث يموم نب ينبع ىلدلوف م ءاع اهي انب فاضارتلا ب نها نه هيلع

 ْ ا نب باهولادع ينثدح لاق يمثابلا ناملس نب ىلع 1 ينثدحو ) اذه هريذ يف دعس يبا

 دقل نمحرلا ديعاي ىل لاقف يسرك ىلع سلاج وه اذاف هيلا تئْخ ىلزم نم ينجرخاف ىلايللا نم
 ! ي رقةتسا تن وهام رظناف ةليالاو ةمقاب ةللألا طق يوب لؤدا. ائش يراد يف ةلدللا تببتسهس

 دووعلاب منغ ةريا لها ند لجرمهدنعو أوءوتد ادق نوذخايطلا اذاؤ خبطملا ف هند> وف توصلا

 ١ ةمرمخلاب ةلدللا كللتالا طقدهمسامهنا ىلا هتريخاف هيلا تدعو لح رلا تجرخاو دوعلا ترسكف
 قام .عينندح لاق 4-3 نإ ريد زلا |[ يسواطلاو ءالَعلا ين نب ع ول ) ينربخا 2 70 هتابلو

 نب يسيع ناك لاق اهيبا نع هوم نب ماشه نب ريب لآ تبني ةيفص نع رذنملا ن نب دمحم نب هللا

 ديادشلا 5 يبا رش تلاق مهاصيق هفوردأ نوضرعآي ةئدملا لها ند سان جب 2-2 اذا ىس وه

 لاقف ىلصملاب دشني وهو يرازفلا

 اوحلف هقرعل اوقعل دق © 0 قا رعلاب ماقا ناو »+ 2 يم نا ةباصع

 ىلع مالسلا درتال هللادبع 1 كلام ادا هيلع داق م ءاع من 3 كلذ دعب دامو يلم لاق

 هين ىذ. نم توام هاو * 1 كلل را
 هيربلا ىلع ا ناكل * هيف ةيغر يذ يرجا الو

 + ا ما

 كس وص
 اممص ًاباوج ايعا © امدق عبر راثا
 اهداف اهتاع مد مولع تدعس

 هه - بيب سه و مجبمل

 نوك نسالال عا )١(



026) 

 م7 هرايخاو يثاقرلا 5 0

 دقو مالكلا يا رعشلا لوس اعوام نكو ةلطبو جفا وحو اقر يف 9 دمصلا دعب لضفلا وها

 ساون وبأ لوي هيفوأ ساونابأ قان
 لوسرلا الوم لضفلا 5 »* شاقر ن٠ 0 3 لدتا ديو

 هيلع لوسرلا لوق ىلا ساوت بأ بعذو يحي ناك نم مرك أ بالو نع هيف اذوب ساونوبأ دز 1

 مكعلا نمأ ناك يئاقرلا نأ دمع نب ىلعملا نع مع نب م هارإا 3 هلىلو..ال نم نوم نأ مالتلا ١

 مس ا 0 5 3 دا نأ الإ ولأ د.ثرإ | يئاقرلا 000 دقو يرلا ٌلُخآَنَم

 ةمشأب اهوننو 0 2 انق>و هل : هلأ 0س 8 مه 08 7 ا هززءُش ىدالوأ نووريو

 مهدشني مهمانأ ةدم مهعم ماقأف عيددح يف ميلا ناض اويكت املفمسطت كلذ, ظففلهطاغنل اككرحتو |
 رفء> ىف هلوق كلذ نق مهائر نمرثك اف مهانرمث اوتام تح مهضاسإو

 يراسسلا ليعاحالا رماإلا م
 رياعملا ةاحلا ٍِقأ هءدصل ' اذإ

 # 0 رباقلا هتبغ نمم لحأب ًالاس ناك نآو يح دحا امو .ء

 رباغ رعدلاو مايالا ىلع سيلو

 رئاودلا ىلع تراد ولو يحورب

 ظ ردك را وأ ءاقرو: نم قع
 نب زيزعلا دبع نع ناسغ نا ينادح لاق ةيشنب وره انثد> لاق زيزعلا ديعنب دمح | ( ينريخا)

* 

*# 

* 

* 

 رباص وهو ىزي 3 0 دب الف * اعزاح رهدلا ثدي نم ناكنم

3 
 #3 3 ىلا د وأ تابش لظو

 0 00 يما قلد ءد الق

 ثتعأم 5 كفنأال تاق *

 (ينربخأ) هيلع فيخ تح. ةكماربلا بح يفينف لعاشلا ىئاقرلانأ زيزعلا ديعنب دم نع تبانيفأ |
 نع كل د ءعمجنب لي ,موسأ نع يدوم نبدمم ىنثدح لاق شفخالا ناماسنب يَ

 يئاقرلا هب زاتجا 3 لقفل لع لمأو كرب لآ ىلع رئاودلا تراد امل هنأ ينئادملا
 لوقأشنأ مث ءاكإ رحأ كي, فقوف عذجلا ىلع وهو ىعاشلا

 لحال ةنلحتا نيعو * يع 9 اهنا اما
 مالّئسا رجحلاب سانال 5 * انءلتساو كعذج لوح انفطل

 ماسحلا فيلا ةقتح اما ىح قباان كلذ _ترصبأ اف

 هال ا للود «٠ انخ انندلاو تاذللا لع



 (غمذ
 دعب هع تح بوك تب 9 5 1 . +

 نينمؤملا مج لاقف تلقام ىلع كلمحام هل'لاقف هرضحأف ديشرلا ىلا كلذب دابخالا لجأ تكف
 يئذلإ تاق ىتح يمقن تكلم اف هناس>ا يف نك رح اهباع وهيتلا لالا ىلع هتبآو الف ام ع اك
 500 فلاح ادع 155 1 كاف ند ا يف را لا لاف كيلع-ىرم ناك و لاق هتاق

 ةنؤفلاَتو مدح هلزاوذا ىلا سام ناك هنا ىشاقرلا انثدح لاق فاخنب يعازألا دم نب مدا

 نؤساجي اوناكيذلا مهساجع يئاقرلا رف رافسالاممب تمارتو شاءملا باطيف اوقرفتدب 5

 لاقو 0 مّ ناي وط هنق فقوذ هب

 يدوع او. نامزلا ير *  مكريغ تلق ريطتلا الول

 يدنع تريغتو دع نم # اهنا تت 0 ملاعم ترا ١1

 نع نافهوبا يف ء”دح لاق مال دما انثدح لاق يودتلا نالديصلا رفم> نب دمم ( يتريخا)

 تر لاذ قا رولا م ط اخ نيسلاح يثاقزلا لخفلاو ساو وبا ناك لاق ةيادلا 2006

 52 اعد ءاجز ءالو ءافيه اهنم ندحا تيأر اف يلع نب نايل 2 اد نم تجرخ ةيراخ

 يئاقرلا لاق ةف تاظح 0 ا ا حصفأو طظفل ىلحاب ين جاباح 1 ع .طاشن نائع لدد> وأ ناب طوذ |

 غاوي ًاَعْئَو ةفضلاب نكلو ال 3 اهقرغت وا ساو وبا نات اهيقَدع هللاو دق |
 متم باق ءاشحا يف مّرضأ * ةعوا رلقلا#او أ ندكو ةنا ف

 مجوتملا نظانلا فزطب اهلع * ينثنأف.-ين

 مسقتملا رئاطلاباد قوشلانم * ققاط قوف اط يح ينادحمو

 بعل يش اهلثعأ

 ىنادح لاق هيورهم نب مساقلا نب دم ىنثدح لاق ىره هوما زيزعلا دنع نب دحا:(:قريخا)

 يل ميكو لاق سؤررلا ىلع لفطتن أيل ةاعلا جارد نبال ليقلاق ينارحلا ديز نب نجا نب مجرلا ديع

 ماعطلا احول دق اهدح وذ امهءؤي جرت : عازب نبا ناتدب الخ دو اهايرتشا دق انالفواالف نإ ليقاهب

 يئاقرلا لوقلثعو ربعتسا مث رظني اءرماع فقوف

 اة انعأ # امدق عار 11

 اص تداول دام رش هلوكوم الأ نم زيف ناكو ةدنكل ىلوموهو نامْع هللاَقي اذه جارد نو
 انه اهرك ذ يرحم ةيبط . دابخأو

 م يلبيفطلا جا ارد نا ل 1-0

 فرعتأ جارد نب نامعل ليق.لاق هيبأ نع هنورهم نبا نع ةيواعم نبأ ن نع يرهوملا ( ينربخأ )
 هراك ن هلك أت هيلا خو ال هل ىليق ايندلا يف ةريضاحلا ةنحال هنإو هللاو يأ لاق نالف ناتسإ

 (يرحأ) لالا كفا ءامدب الإ ضءضعال الك هيف ن اللاق هزاع 0 تى

 نامع ناك لاق ينارأا دز نب دحأ ن م>رلا د.ع ايدج لاق هيورو٠ نبا انثدح لاق يرهوالا

 لأ ينإ كحيو هل لاقف باطخلا نب ديز دلو دحأ يلاطحلا ميركلا دبع نب ديعس مْ جارد نبا

 ينا راف ماي لك[ؤسةيتارر ةفيلو اهو ليفلطتلا نم: هنف تناامع كلبا نسأو كلاوساو كاع ك١
 101010101010111 11 هاج تطت7س و طال 1 0 ا ا يجب و تر ل هو ل مس و سس سم عمم ع



 لقتتلا ٌبيطو ديدحلا#ةذل نيأف كب بهذن نبأ هللا كتر لاقف:لمغت امن كل خادأ اوعدم: نكو

 وه انيف لاق مد اذ_ه اما لاق كل ةّمذ ينفذ يهاذملا كءاع تقاض اذاف تيا ذإ اماف:لاق ةهلولا

 5 م نبا نم يع يجوز دف 38 تاير تلاع 4 مالوم يناطخلا تن :أ ذا موي تاذ هدنع |

 < يعم هَوف توعد نه ع بو تعاصام اوكأف ىلع أوجب نأ م 1 ال نيب ٍايفط موق نيد

 لوي وهو ماقو يدي نيب يرم اقف جس انا 52 قذاصص 5 اذههن لاف مههنع ظ

 .هداباوتعأف رانلا موي * ماع لتاقب نأ مم تم 2 |

 ماب ىلع ولا لاق كولد مل نإ سورعلا لهأب عيصل ف فك جارد 5 يباطحلا اذه لاف لاق

 نينب .ةريعلا نم لاق .كنول يف ؛ ةرفصلا هذ._ه ام ىل>ر هل لاقو لاق ينول> دف كلذ نم نوربطتف

 نبا انثدح لاق دحأ ( ينربخأ ) عمبش ةانأ لق د داق نه موي لك ىف يفو> نمو نيفصقلا |

 نب سابعلل ب فكم ناكمليأ ل ا ل 1 نا نبى محرلا دنع نع هيوروم

 لاقتنأ كل نذؤي فكف نو.يدحم دامقلا تياردق كتقواذه سل لاقو بجاحلا هيحش نومأملا

 ديزنب يلع جر> ذا كلذ ىلع اهاندف هلنذأب ظل مهاري نأ هر 8 مادي 2 هبال مهل جس ىلييس تسيل

 كضغب كب غاب لاقف بجحاحلا ىلا تفتلاف ضرغءلا :اذهى ينءنم لاقف لخدتنأ ديعس أ ا[ كما لاقف

 م«وينبا ىغمو ةزانج ىب ترم لاق رداوالا نمهيلا 97 ا لاق مث اذ_ه نحو

 الو ءاطغ الو ةفايض الو هاطو الو هيف ش رفال تدب ىلا نو.هذي كب ٍلوقتو هكبت أسمع ةزاتجخا |

 نال لاق كليو فكودهل تاقف ةزاخلا هذه ذو .هذب لاو انتدب ىلا اا ينبأ يل لاقف ءامالو ز زيخ

 نأ ىلع اهفصن كيلع هللا رفؤودق لاق مهرد م كل ترمأدق لاقو بي انسب ةقص هذه

 نامءو يعم ىدغتنو ةرفو٠ كيلع ىه لاق سانلا هرشا .هليفطت 5 نابع ناكوعيلاق كم: ىدقتا |

 لوي يذلا جارد نبا
 لير ال. ىنعاو م يو ةلدفطلا دنا ْ

 يوم يتيلستو « ىلاغ نينشت تنأ ٠

 لاقف ءارمالا ضعب ىلع يشاقرلا لخد لاق يلكملا انثدح لاق ديرد نب نسحلا نب دم ( 2-0

 اليدلاو نع ءالعا نأ لاقدب لش ف كو لاق ًاينامءهل تيسمأ ينإللاق ًاناق كباضخ حبصأ دق“هل ٠

 يتغأ (1١)ىنغأ ناو ينق تاب ناف ًانهد هلق كرعش وراو يي ا
 © ' وص : ١

 دموع اذك_ه افقاو * افيطمالات> تارنيعل ن

 اقص الف جابف ىلو مث « ايغ أ ا 5

 افوتحلا كيش ىدتلاديزياب * ىوقسف أت يلو ين تيل
 كي ل لع

 ينغأ ىنق ناو لصالا لمآ )١(



 عمم

 انين اعرف لان دق يمتاح © مرك يلهم ىثخي سيا

 ! ىطسولاب لمر فيقخ قافدلا محرلا دبغل ءانغلاو ىاهملا متاح نب ديزي حدع ىقرلا ةفيبرل رغشلا

 | ورم يع

 ظ مد هرابخأو يقرلا ةعيبر ركذ جه
 ا ةورلا لوط ناك تق ١ ناو آف بأ ىنكي ناك هنإ ليقو ةبابش ابأ ىنكيو يراصنالا تباث نب ةعيبر وه

 0 8 0 ًاناوت الع هبانأو دئاصق ةدعب هحدف هيلا يدهلا هصخشأف هؤثنخهو هدلوم اءو

 7 كريو قارملا نع دعب هتفنط نع هطقسباو هك ديل[ اعاو يرش ناو نشا

 9 هللا ديبع نب دحأ ) 2 ) هل امدقم الضفم مدع اه كيذ عمو ءأر ءارعشلا ةطلاخمو ءافلخلا ةمدخ

 أ نك 0 تاق لاق لعد نع همثخ يبأ ن : 56-2 نع دواد نب دمم انثدح لاق رامع نبا

 ةعبر.لاق وه نمو تاقف تدب انرسيأ ان رمشأ لاق طحسلا اب أي نيئدنلا ةعام ؟رمشأ نعل هم

 لوشب يذلا ىقراا

 ماج و رغألاو مل ديزي * ىدللايف نيديزيلانيبام ناتثل

 تلا ذه و سلسلا دس 0 نب ديزي انو يباوملا متاح ن , ديزي اهب خدم هل ةديصق يف تنبلا اذهو أ

 ناويخ مل د ل

 ملاسم ريغلاوماللدزالا وج يتفلاو لاملا ما 2

 مهاردلا عمج عم ي.بقلا فلام هو #* هلام فالتاىدزالا يتفلا موف

 مراكملا 0 ا ىنكلو *« هتومم يفا ماتْملا بحي الف

 مدان ن تن ةئماس نإ عرف 03 متاح نباماستال ديببأ نب اايف

 مطالتم هل جو» يف تكلامت «هضوخ كسشنتفلك نارحبلا وه

 ظ َّ - ينأدح 0 هيورهه نب مساقلا نب دم ينأدح لاق رامعنب هللا ديدع نب دمحا( وكلا

 اهام ناتش 0 اهاامههبام ناتش لاهل لاق يم.صالاناىوحتلا دبز ينال تلق لاق يراصنالا دلاخ

 ناتشو اقام ناتش لاق يعمصالا بذك لاقذ * اهروك ىلع يموبام ناتش * يذعالا لوق' 5

 هب ؛ جتحاوقرلا 0 اواي

 ماج نصغالاو 7 اس ديزب * يدللاي نيديزملا نيبام ناتعل

 هركذو هل.ضفتيف هل ةيافك ىقرلا ة ةعيبر رعشل ي ء..بالالث . لوق عفد ىلع ديزيلأ لثم داهشتسا يفو'

 ا ساون ينأ لع يي نال ساو 17 ماا ا ةعبر ناك لاقف زمءملا نب هللا دع

 يراوح يمئشا لاق ِبَذ يأ نبا انثدح يمعا بات نم تيس )لهم تذف ماس اذه لزغو

 ا 5 ديربلا ىلع للم و ةقرلاب هدحسم ند 07 نه هيلا هحوف ىقرلا ةعيبر نءمسيإ نا يديملا

 نييِمَك ا ريمأأي 1 عجسأ ىلا لاقت ةراتسلا ءارو ند ايي ةعيبر عمسأ هلع خدأف يدوملا ىلع هب

 وب ناك كلك و نيل هيف ناكو لاق ةنم نكحضو كحجضف دارأام هدشنتساو ءانخالا ناي ت تكا اقفل

 سس 0 سسسعوجو



)2 
 هيسسسسسس ا لد لدلسساسؤسؤ ُْْما 5 بر ذآ

 : هل لاقف ةيذس ةرئاخع هزاجأ مث ةيهاتملا
 [نامإلا كام هللا نا هللا نيسمأ اب
 انيئموملا ريعأ اي ل يدالب ندين وقرم :.

 انيقراسلا ءاز< * موف ضفاف ينوقرس

 ىفو ةقرلا ىلاهتعاس ن ه ديرريلا ىلع 51 سعأ من وكنا تع ىلا كودي و تدضق دق لاق

 انا كوع عنا

 ديزا م5 دبزرإال كي..س * ىوقديزي نا دزالا ديزي
 دوق. نمو دوء/نمقزريف * يرخادوقتو ةعامج دوش

 ديدش لجر اهبانج ميقي * انالمث اهرضحم نوعس اه

 ديزياي كئاطع ن 25 #* ىجحول تعمح 1

 | سابملا ىقرلا ةءيبر حدتما لاق ينئادملا نع ثرالا نب دمحا انئدح لاق ىلع نب نسحلا ( ينربخأ )
 اهف لوقي ةليوط يو اند> املا قيسإ مل ةديصقب ساسسلا نب هللا دنع نب ىلع نب دمم نبا

 * اطاقام ل2 تناو اال لق #* دم نبا اب سانعال لبق ول

 الخ وأ اهرع كتديسو الاد لمح مزاكملا نم دعا نام
 اهطاله تنكو ابك اوك اوناك * ةدلب يف اورياست كولملا اذاو

 اطاقع كيتحارب تالح يت> « ةلوقعم لزت مل مراكملا نا |

 زر نبا نسحال لاقيو مهاربال هنا لاقي 1 سولب لمر فيفخ ريخالا تييلاو لوالا تيا يف
 لودسرال لاقو اظ.غ نح داك نيرانيدلا ىلا راغن اءاف نيفلأ هنأ ردقبي ناكو نيزانيدب هيلا ثعبف لاق

 اهذذاف كلذ لوسرلا لعفف سا.ءاايرديال ثدح نم ىلا ةعقرلا درت نأ ىلع كل اءهف نيرائردلا ذخ

 اهرهط يف تك رم قو ةعسر

 ترج 6 ا ركلا يف يرحا * ىلا فيسلا ةحدم كتحدم
 97 انهي كناغتبدكت ه6: اما تقذ' ةنح دم اههف

 كك ك1 رق كسي نأ لاك 6 ءاقو لنيل اا تاق 6
 ليلا نمإ ناك امل كوس 0 ذ هنم امتذخأ يذلا عضوللا يف اهعض هل لاقو لوسرلا ىلا اهمفد من
 هدنعاربثأ ناكو ميرا ىلا نك رفد هكو نه ماقو بذغ تايب ؛ الا ارق املف اف ة رظنف سامعلا اهذخا

 ةعب رينامم لاق كن ًاشاملاقفهبجو يف ةهاركلا ىارف هتثبا هيلا بام نا م هدق ناكو هءدقب و هلع

 برضانا تح« دقل ي دنع قالا َِس و 7 م اغا صاماي م رأا هل لاَقف رضا قرنا

 ءافاخلا نم د>ايف ءارءشا|نم دحااهاث.لاقام ةد.صقب هتسدم دقل نيأ٠ ءواا ريمااي هللاو لاف كّةنع

 عمس املق اهراضحإب ه رك نارا ردا از نال يم مولا قا كركا و ءانناق تداطدفلو
 هيلع اكلتف ةمقراا راض ابسامءلا يماق ةد.يصآلا يف رظنر نا بحاو هيذذ نكس هنم كلذ ديشرأا

 طاغو أطخ أدق هنا سايملا ملفاهراضحاب ترماالا نين. ولا ريءا قم كتتأأس دشرلا هللاذق سايعلا |

 005 ااا



 مضل
 سلسل 77707ب7بططططط ببي بلا
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 اهب بحياو اهداحتساو امسحتساف اهننعب ةديصقلا ام اذاود.ث راااه ذ> اف ترض ح افاه راضح اب 37

 / هينا مب سابعال لاق مل ربو ةعيبر قدص دقل اهلثم ءا انلخا“ نهدحا يفءارعشلا ن مدحا لاقام هللا لاقو

 نيرائيدب نيئمؤملا ريمااي اماع ينباثا ة ةءدر لاقف هقيرب ضرحو هنول ريغتو ساعلا تكف |ماع ْ

 أ بما ١ اي كتايحو لاق كبانامكب ىقرا» يقايحب لاقف سابملا ىلع ةدجوملا نم كلذنلاق هنا ديشرلا م وَ
 اوس لاقو دمع نإ سال دوف راهو: [سانج [ضع ديشر اطل سا ىنالامنينمؤلا .

 5 كنع ةداملا عاطقنا م | ىدهح كت اوم دقل هللاوذ لاومالا هّبامخأ نع كلب تدءق لاح ىاشك

 يتح كب كلذت اء كسفشن لب ىل باذ الف كفن ما ءىث هينادب اللصالا وهذ كلسا ما تعطقت|ام '

 طعا مالغاي ديشرلا لاقف قطني ملوهسار سابعلا سكنت كسفنو ىنتحضفوكدادجاو كءابأ تحضف
 د.شرلا هل لاقةءاخلا سيلأو هيدي نيب لاملا لمح املفةلغب ىلع هلمح او ةءاخ ومهرد 20 7 |

 روظو هيلا جوزي نأ هب م ه ناك امعد.ثراا رتف نا رصت الو اًضيرعت كرتشيف هرك دال ق راب يئابح ِ

 0  دمحأ ينثدح لف ل ١ حاص نب لعيئرب>ا هل حارطاوت ريثك ءافح كالذ دعب هل هنم ْ

 ع نب سابعلاب ثيعي لازرال ناك ىقرلا ةمير نا ءاساحلا نم يصحا ال نم ىنثدح لاق ىعاشلا

 3 قاعتال تح نو ير ام هاباه< دم يف امهنب ىرد> ذنم هئم غاب ىذلا ث.علا ديشرلا ةرمض<

 ةيلاغ نيئمؤملاريمااي هذه لاق 2 هيدي نيب اهعض وف ةيلاغ ةينربب 5 ىلااموب سانعلا ءا>ف ىشب هيف

 لئاضفلافهمامرغث نماهانو تننلا لوك نم اهكسمو نامع زخغ نمااهرتع ريتخا يدب كلاش

 ةيلاغلا هذه كتفص نموكن هع 30 املاقذ ةعسبرهضرتعاف 1 رمش تعلاو اهف ةعودجم اراك

 يت> هللا ك زعامذه كتيلاغ ردق امو برقتي هللا هبو قفل هقوسفو باجي ٍفوصوملك هي هيلا نءدنع

 هللا ل نم دنع اذه كميظعت ناارقو اهلا تاه مأ 6 اهلا ا 0 تغلبام اهفصو يف غلبت

 | مادلب ف رطب هفعوةما هلا وةعب املا كلل ذو ةذللك نساطاوملو نسر

 هو مل اع هتصصخ 3 هفرعي الام هل تءدأ 5 هدنعام هب تقذف دق 590 2 اهكلام عئادبو

 ةزئاج لك نم يلح تامدح آلا رك :مؤملا راها هللأ ادق هةره رعصق 0 فومض نء هرف واال 0

 0 | ]11 ]1 ]| | 1 1 1 1 121 1 1 1 حا

 3 هيلا تءفدق هيلا اهومقدأ لاق امة اهاقلت ١ يح ةيلاغلا هذه ىئس ةدم ىلا | ع ةدئافو

 اب يلطو يرخأ ة ةلئفح 3 ها . خطلف هدب 0 هليوارسس لحو اره الام جرذ ا ىف هدب

 ىلا لخ دي نأ يمالغ نينمؤ 1 :
 يتب راح ىلا بهذأ لاو هموت ريغ ةيبربلا هيلا عيدف هلا هولا>دا)ذ كحضي وهو هيلا هولخدا لاقف

 ىغ«ومالغلا اهذخاف ككباو ةعاسلا 'يخا ىت> كتساو كرد اه يبط اه لقو ةينرباا هذهب ةبالف

 ع
 ا ا لاق مث هيطبا تعا 000 جرذاو هنشاو هر د

 نأ نماَس || د.شرلا ,مأو فرصلاف ماق مث اظيغ تو سايعلا داكو هياع يثغ يت> ديشرلا ك>ضو

 ةعر اراد صو ئأآر هنأ ىلعالا و هع لل نيسحلا نب ىلع ركذو مهرد فلا نثالث ةعربزل بَعدَ

 نم رسل ةماعلا سايعلا رادىف اطوسنم ناكو ميدق ناطاس || طس نه طاسإ رود يف ةبوتكم قرلا

 هلوق يو ةتنايككلا 2 و

 تكتروص



5:0 
 يي ل ب شلريصدْصْؤْفُفُْ 2222222222 222 2222222222 222

 تن» -  لوقتملا لطابلا اذهو اهاود *« .ةلخ تاددت,دق يلأ معزلو
 لغش كتنأ كاشاع من تلاقف * هريغب قيدصلا عابنم هللا

 لدرت نه هدعت رظناف كرح نإ ين" هرمصاه اذا 5 مرموتس

 هيفوىدوملانبمهاربا ءاوجولا مههاربا ىلا بسني لوالا ليقثلا نم نأ تايبالا ةنالثلا هذه يفو

 ؛ هيلع ناك انيد ل نب ديزي ءاحه ىف ةعيبر قارغأ بيس ناكو زيءملا نبا ةياور قم كمز تّرعل

 | غرفتساوهربوهنيد ءاضق ىلع لفطت يلوملاماح نب ديزي كلذ غلبو بحاام هدنع دو م هند ةساف

 | هلوقيفهض راع قوقمشلا وأ ناكدقو اهركذ لوطي ةراتخم دئاضق ةدع هفهلو هحدم يفهدهح ةعسر

 متاح نبا رغالاو ماس ديزإ # يدنلا يف نيديزيلا نيباه نانعل

 لاقو هله لب ىققرلا تب خاسو .كاقف ديز» نب ديزب اهب حدم ةديصق يف
 دحملاو مراكملا سانلا يف دع اذا * يندنلا ىف نيديزلا نيبام ناتشل

 دزالاوناليعنإسيقتيضغناو * اس.هن» مرك أ نابيسش ىنب ديزي
 دهن همن ملو ىمعي مل الو * ةلببق نيعر نه هديت مل يت

 د_ئهاهدع نمو هيأ ةريو 7 لئاو لا نم رغلا هت نكلو

 انادح لاق رامع نب هللا ديبع نب دمحأ (ينربخا ) ةعيبر تيب راس م '”ىن ىنعملا اذه يف رسبإ لو

 ديسانب ديز, نب دا ىلعسا# ضرع لاقرهزالا يلا نب دان ثدح لاق حارا نب دواد نب دمت

 طا امهتي لاق كيلا بح امومأ ساذسنا لاق م نينه نيتيواج راثخاق ىزاوج ةعببر هاكع يذلا
 سعاشلا لاق م ريمالا هللا

 متاح نبا ىغالاو مياس ديزر * ىدلا يف نيديزملا نيبام نائشل

 لاق تايش 34 هللا د.ع اقبح لاق رمصت نب تلح ) ينريخأ) هيراو>و هحارذاو هل>ر نيل رم

 انتكمنيتم ؤلاريمأي لاق مث اهدحابستناف شرق نم نالجر ةك٠ هلوذد نبق هيقا ديشرلا جح ال
 ن* قا نأ لذماو اماصو ند 2 تع مدر كب انلو تناضملا انلاؤداب تقفح> او تناوتلا

 5-5 دج ماكتو لود كلثم 1 لؤدم كقوذ 1 بارره» كنع الو بالع٠ كدع ف هقدتص

 لضفاي لاقف عيب رلا نب لضفاا ىلع لقا مث اريثك اليضفت لوالا لضفو اءواصوف "يشب تأ

 متاح نبا رغالاو ماس ديزي يدنا يف نيديزبلا نيبام ناتشل

 د هةر نعل لإ 0و د اطال اننا :رب دي زب ةغمسر احه امل لاق ظاملا ءاطع رع ديزي ن' ىلع ةماعد وا ىنثادح هاط يلا نب دما لاق

١ 

 ةماسأ اني ةعب رأ تاق متاح نب ديزي هياع لضفو يدهملاو روصناا دنع الياج ناكو يماسا ديسأ
 ٍِظ تقاما كربخا لاَقف درالا نه الجز هلع تلضفو تعرف نف الحر توده نأ ىلع كالمحام

 تاو هتحدمو اهب هتماعاف ةينيمرا ىلا هيا تاحرو مهرد ةءامس> ىلع امتهرف ىراد الا ىل قي

 .تلزآف "يد ريبك يعم قبي مف ىلزنم ىلا اب ترصو تاءحتف مهرد ةثامسمح ىل بهوف الو> هدنع

 هريغب 5 لعفلا اذه يف لف ي< نبا اذه تاق م ماح نب ديزي تدا ول تلقف 1-5

 نيلامعا نم ويف تناك اف تردحض يتح ارهشا ىنك رتف يناكع ملعاف هنا نا ىلع ىف تامح مث

 * . >رويضألا سنو ل ل ا ف دي

 7 لا 707 ا"؟

 دوب



 مك

 تدبلاو هزيلهد يف هتيقلأف ةعقر يف ادب تدتكو |

 متاح نب ديزي نم نينح ينج * انحار هلل نا رفك الو فارا

 يندشنا ههلاقهيلعت تاخداملف يباخ ثعبف يرم مالو ىماعرب دع نم هب آل راس وان كال يف هعقر ||تءقوف

 ريناندامهاشل اعز هيف>ا وعزنا لاق مث كلذك عج رئالهللاو لاقفهندشن اف ىف دشنت هللاو لاقف ثعنمتف تاقام

 غلب تحي رعشراسو هللاو ىل تلق كاذ وجهاواذه حدمانا يليرتالا اكوراوجو ناماغبىلرماو أ
 ديهشلا ندحلا نب دمم ىنثدح لاق ىدزالاىلع نإ نسما (ينريخا) هيلاىل و>- د دس ناكف يدهملا |

 ىوانلا بقا ناك يدسالا قرلا تبان نب ةعيبر نا دابع نب هللا دنع ىمع ىنثدح لاق ىنايسقرقلا

 مشاه ونب ناكو رازم نبا هل لاقي ايسيقرق لهأ نم لجرل ةمأ ةمثع اهل لاق ةيراج يوهي ناكو أأ|
 ضرىغعو ريشا هتيراج عم ةعيبوب يد هغلب و اهظع الام اع 0 رصم هولو دق مهاطلس يف

 ىنعد نكلو يلق نم اح بهذي نأ هيكذاف علولق كود لك ناذ يل ات ال لاقف هل اهي نأ هيلعأ]
 اههف لاقو لاق ىلإ بحأ وهف اذكع اهلصاوأ ||

 هدوذب هنع تناف كام عقوش * هدنع كدنح نم كنلق داتعأ

 هدوقشيوولا اذ لغيقوشلاو * هداقفداؤفلاماغ دق قوشلاو

 هدوربو هزوزذ هيلع رطع * ةسنك لازنغ رارم راد .يف

 هدودف ةعباب - مص * هئسسح نم هناك سغأ مر

 هديح ببرملا يلفلا"“ نف هلو # ةعرصب 6-0 ائيع هائيع

 هدوعتق مم داؤفلا 2 قشاعب 9 نأ ةمثع ريض اه

 هدودل ماقسلا نم مقسلا - 0 0 اسهتير نم هدلتو ٠

 ىنأ ينادح لاق 3 نب ىلع نب ىحي ( ىنربخأ ) باهملا نب ديزي دلو ضعب اهف حدم ةليوط صو أل

 ةمدقيف ةدئاز نب نعم قرلا ةعيبر ىتا لاق ىرازفلا رشب يأ ن نءىلدوملا مهارب ١ نب ق>سا نعال

 3 هءاقل ةعمر ىذر الو نعم هل شهب ملف هتيوار اعملو ةديصش هحدتءاف قارعلا ىلآ اهدا أ

 هلوق هب هام اق أريثك ءامم ءامو ةعيبر هدرؤ ارز اياوث 3

 نانبلايفالعارذلايف يذلا ب ..لكلا ةدئاز نبا نءماي نعم

 نازفوملا كم رططاوهعش انا ترش اذا رطل آل
 ناكملاكاذنودب يضرتتنأ ناكم ىف لئاو نب ماشوف
 نايضغلا ةنبا ىلع ين نأ * وحر ةيبط نباي تنك تو

 نا ريغ م ناحل *# نامم ةاهملاك ءاروح يس

 ناببش يب ملا نأ ةيدهتإام ب هلع للملا كا
 نادال يع سناك 8 مرشحا اهلق الل نسف لق

 نبّللا دبع اهبقل نابيشنب لعذ نب ةعيبر يأ نب راهن ين تناك ةمأ اهب هريغ فلا ةيبظ يشب ولأ لآل || :
 ةدئاز هل تدلؤف اهيلع عقوو اهقرسف اهءذغ يف صو اهاهال 0 تلاكو كوش نإ را“ نب ةدئازا



 (:؟)
 كس ل سلسل لللللللللللللل2لللللللللبببببنللللللالا تيس سسسبساميا

 5 نيت ةأ عا اهانع ىلا ليلسلا تنبو لاق هللا دبع تنب ة حاحدو ةدئاز نب نعم ا أ للا دبع

 ىوع قرلا ةعيبر ناك لاق يرازفلا.رشب يأ نع قحسا ن ءهيبأ نع ىحي ( ينربخأ ) نازفوحلا
 هل تامآ يف اهف لاقف ين-> راوج يف نولزني اهلهأ ناكو 232 ايا لاق ةعركلا لخأ نع ةيراك

 اهايرو اهرشن يف ينمح * ترطعدقف انناريج ينج
 ًايرمهراد ن ملا او اول راج انأو ىنمج س لاو انا وسي نم لح ر هه لاق
 ا هدحمالتنأو كلثنا مبط جرو اهعر دج الين] هللاومشخأ ت 0 ءينداي لاقو ة هخرو مساك طق ةيبط

 ؛ امون ىقرلا ةعسز ارضاح تنك لاق رش ينأ ن ع قدعسأ نا ىحي ( ينريخا ) كسفت نم

 فرعءت تنكناف ةمو# يالوم تنب نا ةنالفشثال لوقت لاقف ةيراخلا هذه لزنم نم أسمع هنءاحو

 ةذوعلا هذه رش ابأ اياط بتك | لاقف لعفاف اهاهتكت ةذوع ْ

 7107- يي ىنش دق نا مقسلا ضرعي ال * ىذلا يلا مسي او و

 : افدسا اذا ليالاو مح حس تاك حرت ضرعي ام رش نه ظ

 | سأرنم دادملا حضنالاق اهتكا فيكف اوقث اوقن بتك أ نأنسحأ تسا تبان ابأ اي هل تلقف لاق |

 نأ ثملت ملف اع | امعفدو تلعفف ةعقان اهعاف اه لا ةذوعلا عفداو ثفنلاك نوكي يت وح ناعضود يف م اقلا |

 | 25 جم اع حضطتش 4 ايدك اب تاعف ّ نونحاب هلت تلاقف م 07 ينو ةيراخلا 38

 دب واعت بد>اص مأ ان سعاشأ كب عنصأ ف ا

 تسسسس وص

 ياكل | تس امر نادك: وحال د ن ه الأ

 1 ق ىقسخساو »* اهنبا 2 نق

 كد هلاو و ةريعل + 3 انا ا.لف

 م عماد نيبو * ةلولو نيب مياس

 هللادنعةحوز مك أ ينكتو ةينانكلا ظراقنب دلاختنب ةيريو رعشلا )١( جزهلا نم هضوىع

 ءانغلاو علا قول نب ضاع يف دحأ ءاط 8 د يلتف كللا اهنبا يف نلطملا دع نب سامعلا 5

 ىريح انين هيفو رصنيلا يريف رصتخلاب لوالا ل.قثلان م طسوالا ردقلا ن ٠ هنو حيرس نب

 رعأ لاو يطس -مولايرح ىف قاطملوألا ليقث بت. هد دْياف ىلوم ديعس ينل هشو يعاشطأ ن ع لس 38

 .مد6 سابعلانب هللا ديبعىنبا لتقم ىف ريما ركذ جه

1 

 اثثدح لاق زارخلا ثرحلا نب دمحأ انئدح لاق سالطلا دمحأ نب دمحم كلذ يف بسلا ( ينربذا )
 نءيلذبلا ركب يناو ريهز نب بعصلاو ءامسا نب ةيريو> نعو فا يبا نع ينئادملا دم نب ىلع

 ةاضالا حح مم ها رظن هيف جزولان« هلوق )050(



04 

 دعب يؤأ نب صاع َْت 0 داطرات ل 23 ىإ تف نايفس يبا نب ةيواعم نأ يصاقولا رمع يبا

 لحرب هحونو رخآ ًاشيح هعم ثعاو 0 ل دوق هع هللأ ىكر بلاط يبا ن , ىلعو نيمكملا م كى

 اوريسي نا مهرمأو رخآ سشج يفىرهفلا س رق نب كا>حضلا هحوو 1-3 ًاشيح 02

 اوريغي ناو هبادكأو مالا هيلع لاط ينا 6 ىلع ةعيش نم هودد>و 0 لك اولتمَف دالبلا قف

 ه-جه>و ىلع كلذل رمح 7 نايدصلاو ءاسنلا : نع قع اوك الو هيادكأ اولتَبو هلامعا رئاس لع

 ارود 8 0 هو 0 لهاو مالأنس | هيلع ىلع باتسأ ن مااحب اهم . لدعف ةيدملا ل ىهمنا تح

 نارجم يو هع 0 م ا

 ريخ هلي 1 ب نه لب ليقو اماغ 3 2 يق ب ص 5 اع سايعلا و 3 ديبع ا 1 نما

 هعم تناك ةيدع هدس ا.ءهحيذو هللا هنعمل رمد اهذخأف نيييص هل نينبا دوو رسب هقداصي مه رسل

 نإ لتقف راتنالا ىلا ى سه أع اادصقف هب ثعءا 0 مار اس كلذ لدم لعفو ةيواعم كَ 0 05 | -

 دم ان دح لاق يئاسنلا سابعلا نب ىلع نب سابع اعلا ىنددعف ةعم ما نك ءاسأ وال احر 3و قر كلانا سح

 نع نسف نا رتل نع عيب رلا نب سدق انثدح لاق راوس نء ةبابشا انيدح لاق قرزالا ناش نا

 كب ا -- هل لاش مالاس ||| هياع يلع "لماع واق 2 5 امالا ىلع ةبواعل ليخ ترا أ لاق ةقداص ىنأ

 5 يتح جرش هب هيلع هلل تاولص بلاط ىنأ َ ىلع كلذ غابف ءاسا أو 1 الاجر اولتقو 0

 ةنلا باوبأن هبايداهيلا نا لاق مث لسو.هي هيلع هللا ند يي لا ىلع يلصو هب هلع ينمو هللا كيودجا 0

 لش مور 1 لد فدا مسو راغصلاب برو ءالبلا هلءشو ةلذلا بون ' هللا سلا 0 نُث

 را كرتو متالخغو ماك اوتف اولذ الا هراد رقعيف طق موق زفيمل لاف موزي نا

 الحر لتقو ناسح نب ناس> اهلماع لتقف راسالاءاحع دق ىماعوخأ اذه تاراغلا م لع تنش يتح

 اهئاعرو ارلح> عوف ةدهامملا ىرخالاو ةملسملا خَأرملا ا ناك هنأ يفغأب دقل او ءاسنو 1-8

 مهاطاب ىلعموقلا:ءال*وه عامججا نم نازحالا لعشيو بلقلا تيعابجت ابجصاي اريدج هب ناك لب اموأع
 مئاد تاقاذا نوضرتو هللا ىصعيوزوزآالو نوزذت نومر ا مر ص يتح مكقح ن ءمكاشفو

 ةرسورتناوأاذه اق دربلا يف مهو زغام ؟1تاقاذاو انلبم ا طيقلا ة راجوذه م اق رحلا ُِق مهوزغأ

 لادر الو لاحرلا هايشااي ار | قدا ل قي هاو تان نورتك هاو .:؟ اذاف ااه

 هللاوةرعم كدامايفا تددو لب مكفرعا م | ينا هللاو تددو لا >1 تاير لاؤفعو مالحالا اغطابو

 لخويا بلاط يبأ نبا شرق تلاق دقل يق نالذ+لاو نا ءصخلاب اظيغ ىفوح متالمو 0 ع

 9 0. تاخد دقأ هللاو يف“ م اهل ا دش 0 لهو 0 ب 3 هل 1 نكلو ع

 طلال كنيبو 5 0 0 1 رف 0 الا كيلا ىلاعلا هللا نلاق 2
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 يبا نعّياسارخا دبي نب لاس ينثدح لاق ريشا نإ رفعج ين'دح لاق ريع نب هللأ دبع ينادح

 ىنأ نب ليقع 71 لاق دبع نب نة رلا دبع دولا يبا ن ءادشأار ينا نب ناهاس 2 "ىف

 نم كءصاعو ءوس لك نء كراج هللا ناف دعب اما مالسلا هيلع بلاطىنا نب ىلع هيا ىلا ىلاظ
 ءاقلظلا ءان 0 نم اناش نيعبرأ ن 0 يف 6 ينأ نب هل دنع تقلق ١ رح ةعم تح رح ينا 9

 ادق ة 0 ريغ 0 انا هللاو ةوادعلا ءاقاطلا ءانبا اي مههوحو يف ركدملا تفرععو مهل تقف

 دق ىهديف ةابل فافاعحار افكنا مث اهاها لاوما ن٠ ىلء حاف ةريخلا ىلع راغا سيق نب كاحضلا

 دق كراصنا نا ينغابو تنط دقو ةرقرق عقفالا وه لو كاحضلا امو كاحضلا ع اعرما

 ك.خا دلوو كيا ينبب كيلا ت تامحم ديرت توملا تنك ناف كيأرب مأ نبا يللا ب تكف كواذخ

 اشدع نا لحالا زعالا هللا مسقأف اقاوذ كدع ىقبا نا بحاام هللاوذ كعم انتمو تشعام انثعف

 بلاط ىلا 00 ىلع هباح و ماللسلاو ميج الو ”ىارمالو ينو ريع نكدل كدعب ايدلا هذه 3 هشيعا

 ن*رلاديع ىلع مدق دقفدحم دج هنأ بيغلاب هاش نم ةءالك كايإو هللا ان الك دعباما مالسلا هيلغ

 نملباشنيعيرأ وح نم ديدق نم القم حرمس ينا نبا ترق كنا رك ذي كباتكب ىدزالا ديبع نبا

 0 هليدس نع دصو هءآتكو هلوسرو هللا داك املاظ 7 يبا نبأ نع يف كناو ءاقلطلا ءانا

 رق ناف قاقشلا يف مهلاوجتو لالضلا يف موضاكرنو اشير ه عدو كانع حرس ينا نإ عدف اجوع

 2 ويلا لبق مسي هع هلع هللا ىلد هللأ لودر برد لع اهعام اما كيخا برد كَ تعمج | دو

 اوقاسودهحلال ك ةيلع اودهحو برحلا هل و. هىتوةوادعلاب هوداكو هذ اودححو هفح اواهح دق

 يلع هللدمجاو 0 ت يح عطف 8 ىزاوحلا ًاثيرآ قد :ىاو مهللا نيررعالا نشُشح هم هيلا

 برش نأ نمد َلَدأَو لقا وهف ةريذا لك سدق قار كاديدضاا ةراق نمد َت 2 ) 00 لاس 1

 عقصلا كلذ ىلاو امو فاد ةصقاوت رهو ةوامسلا ع ذخأف هاليارب يق ءاح هتكلوةريبلا نه

 2 صضءبب هوقدعاف هوعبتاف اراه زاح كلذ هغأب اءاف 0 0 ند افشك ادد ةنلا تح رمسف

 نه لتقو ريصت ماو ىلوف الو الك ايش اولتئفاف تايالل نمل تالفط دقو رعبسلا يف نوما دقو

 00 اماو اهئام يالب امالاق قدحملا هنم 1 أم كعل 8 - رص احيو داو رمشنع ةعضل هباحأ

 يي 6م ةرش ١ الو هلع يلوح سانا د قدر هللأ َق | يت-نياحلا لاتو ينأر 0 هنف كيلا بتك

 3 توملا دعب الا هلكربذلا امو قا ىلع تواأ ه 3 امو هيلداو قحلا ع هللاو يب ينال ة هشدحو

 مقأف كاذ يفىل ةجاح الف كيخا دلوو كيبا ينيب ىلا كريسم نم ىلع هتضيعام (اءأو)احم ناك
 سانلاونامزلا هملسا ول كابا نبا نيسحم ردكم نا يبماوكلمم نا ال هللا ونايدبما دشاز

 بيلص 1 * 0 تنا فاك ي لات ناق

 تنجح ءاسإ 1 غاب تءشدف * ةب اك ىل يرت 0 نعل ّ

 « ماللاو ف

 نك مانا نغ تقشساز .:»ثشحبشتا

 0011000 1 از | | ]1

 اك ذب نخل
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 م: نيببصلا لتقم ةقايس ىلا ربللا مجر الط

 ىفب م را دبع لدق هنإ مالأ مس |[ نع نع ىلا رح تار كاز 7 1 نأ م :

 اعرتسما جاو 2 ريسلا دحم نأ 0 هيلط يف يدعتلا ةمادق نب ةءراح حّرسف ,سايعلا نب هللا 6

 ىلاغت هللا ضر نيللا ةعممو مالسلا هيلع بلاط يأ نب لع نك هيلا ئيتاو ةيدلل لال
 هاما ونعيابتل هللاو لاقف |ومنتماف نحال ةعببلا ىل" ةنيدملا لهأ اعدو حالسلا يف كر هع

 / راقتنب مكح مأ باصأف ةف ةوكلاهلا ًامجار 00 مالسلا هيلع ندا |اومزإب ةئيدلا لعأ ىلإ
 فوات الو الق دق ا أ ف كف 00 ىغصت الو لقعتال تا امنيا ىلع ىطو

 '؛ تاسالا 5 اهنإ نماثلا كيم م اوملا ف

 فيس اًيع لمت نيردلا( ف اك ندلا دي 021
 هر « ام نيذللا ينبا 1

 فاطتخم. مويلا يخف ماظعلا 2 * اه نرذللا يباب سحا نماي

 اوذرتقا يذلا كفالا نمو مطوق نم © اومزام تقدص امو ارمدب تأبن
 فزتقي كفالا كاذكو ةذوحشم © ةفهرم يبا يجدو ىلع ي أ
 فرش مهموق يف مهل فونالا مشا سل ا 8

 ف رتشلا نه يبا رمعل اذه # هتنءل قح ا 2 ل نالاف

 تسلا ادْغ ذأ الض نييدد ىلع * :

 ْ م هل هنأ لاقي ليقث فيفخ هيقو ورع نع ىطس اب ََك 3 لقت دئاف ىلوه ديعس يباآل ءانغلا

 ظ ع نتف رس لبق مال بلا ةياع بلاط ينأ نإ ىلع غاب الو اولاق * ديشن لهر 5 هقو

 | ١ هيلست تح امدلا نم هج علو هئيد نأ سا مهللا لاف لأ هنعل:رمس ىلع اعدو اديدش اعز كلذل

 ةطوم يرح ةولاو لد نم

 | نيب ىلسحمو صح نم فيس يؤف.هلظطلو تفيلاب يدي ناكو ل62 نقف كلذ ا
 | لع ضالا زةنناو ةعامشلا عتتاك الو هللا منعا تاق ماس هبرمضي لازب الف خوفلم قز هيدي

 نييبصلا لتاق تنا “هللا د.يع هل لاةف ةاطرا نب رس هدنعو سايعلا نب هللا دنع ةيلع لخد ةيواعم

 ' كدنع 1 :ك ضرالا نأ تددول هللاو امأ هللا دبع لاقف !.ياتاق انأ مل رسب لاق خب هلا اهعأ

 ىوهأ 1 ىف كاه 0 هل لاقف فيس الأ هللا ديبع لاقف يدنع نآلا كت دقف رسس لاَقف

 كلثع نهذو: ترك دف ايش للا كاوخا شل لاق مث ةيواعم هذنحأ ةلواتتل نيا ىلا للا

 ١ مشاه يف , بولق 0 تانقو هيرو دق مشاه ينب نم لجر كاذو

 نب دمحأ ( ينربخأ ) هب يف" أ تنكو هللاو لجأ هللا ديبع لاقف كللق يف أدبل هنم نكمي ول هللاو

 ّلَعَأَدَف م لدحر خحدملاو يحءصالا لاق لاق فقورمس» ن ين اا ل نام 3 ب هللا كيبع

 | رسل ف نيذللا امنبا بدن باطما ىلع نب سانعلا نب هللا دع ةآ سمعا 1 مد دقو نبعلا
/ 

 | انا نبأ |

 ( رسقع نتماخ 2 قطا
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 أءماتقف ساطوا ىداو 2 أهم جرد هيب لتقل هلاك مْ هب قلو يد رمس ابر لست اهل قرف

 لاقو برهو
 ساناا ىلع تاغ الو راها #* 2 الح ا الك 20 رمدسلا ردا

 ساقلا قوسالاءامسوىدطا نيع 0 وم نيذلا ناش اهلا نه ري

 سانلايف تلكذ ا نم دشنتو يك * ةهلوم ىلفط ىلا تدرا أذام

 ساطوأ موي يتاق كيبحاص نه * تقرش دنقف ًاملظ اسمهللتق اما
 سابع نبا قاذ وا نيييصلا مأ # تبرش 3 320 ترشاف

5 

 هس ورع :

 يدربانهرتساف تدفنا دقتك ناو # ىدرولا يل نم ينايقساف الا

 سحوش دبع نب ةيمأ نب يداعلا نإ مكحلا نب ىح تدب مكح مال رعشلاو ليوطلا نك هصضومع

 ةناب نإ ور< ب ند يلم. -ولاب ل ىلدوملا مهاربإال ءانغلاو

 مد مكح مأ ها ذ عم

 0 تثني ةلدوملالق و ةلصاولا ع 8-5 كح 3 0 نسير 0 شا رق ا لمحا

 فوع تن قدوس ماشه نب نب 0 نإ ا دنع تلد بلي 0 و لاككلاب 0 امبعالا

 اف علا ىدعس تناكو يئاطلا م ال- نب ةثراح يبأ نبفوع نب ةجراخ ين نع نانس نب ةحراخ نبا

 البعنإ ةحلط ملع فاشن ا 0ع قو مث ةطيرو ةءاس هل تدلوذ ةريغملا نب د.لولا نب هللا دبع دنع

 نأ ا اعود ماكتف ماش هن ثرأانب نهر لادعام طخشأ مل قم دعو حي هل تدلوف هللا

 اهجوزف اهجورخ 0 دببال ةفيرش ةلذف مكمأ ريف ىف دق هنأ اولاقف الاحر اوراص دقو جوزت

 شي رق ع اع 0 را ع نب ةريغملا هل تدلوف

 ْن ودعطي ةعامج امودشدص ناكو َق و سر نب كالماد.ع ىلعةفوكلا مدق دقو " :«نيمعطملاو

 يف نافحلا ةريغملا ثبو عر يَ مون سم ني 0 اوييغت مدق اءلق مهريغو نأكل رث ند م سانلا

 ةفوكلا لهأ ن*« سعاش هيف لاقف سانلا مط لئابقلاو ككسلا

 ' 1-1 .غازادقف يرينم ,» نيرق ىلع م طار لا كانا

 هنو [ كو لاق هع ملعب نآلا ىلا وهو ىف ؟ شيلا ما 0 ةريغملا يفك وه يريب زلا بتءسم لاقو

 تءوسو نا 2 تناكفا ايثكأ م ًايذق 0 نك 3 اهحو 0 ا بليز

 1 ةلصوللا اه لاش اهدندح 5 نء 0 دع تنب باز ١ تناك لاو هنأ أ نع 0 3 7
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 نزل 2 ل يي ل ئىلىىفلىلش 222 2_2 تي يبيت

 0 نس ةريغملا ىلا ى د 0 كللا دع ىلإ ولف نا ناو ن كل ديعو وكمل نا 8 يح

 يدنعاطو رايد اخ لع كدا كو راح د فاأ ىلع اهديز.ال هللاو كالملا دبع ند 0 0 يذلا

 هيلع بغت كلذ ىلع اهلا 00 8-5 نا راند فالا 0 كلو 0 فلآ نوسمخ

 3 - نب 20 0 0 تايوذس ينأ 0 لاق بايزو ا 220 + لاق ا

 را يخأ يغل ند اللا ادبأ هللاو 6 1 تأ اق .طخ 1 أ مهار ا نإ كلل دنع ينأدح لاق

 دمام تااقف | مام كلو هل ىهف لاقاعن تلاق رائد 2 نود فه 4م أ مكحلا 0 ىحي ام 74 2

 ا هحوزت ال كلملا دبع نا لاقرو لاق ةوسك ن نهتاتشو حل 61 يد كلحأ ىلا لسرأ 'ي

 ةمشل 4 علا هلا بايذلا ينأ ن م ريخ 8 تفيز تلاد نيتفشلا طظيلغ 00 تدحوزب فعل 1 5 ا

 2 انثدح لاق زيزعلا نب دمحا ( ينزخأ ) كف ن ا 1 يش ن» حب قأ هل اواوق يمي لاقو أ

 ديع نأ زيزءلا دنع نب هاد كنآ ىنأ نب زيزعلا دبع ن نع ناتو ى د لاق ةيش نبا

 هل نضع ندرالا 0 نيطس اه ناكو هب قدلي أ هيلا ب كو امخأ ةريخلا ىلا بايز بطخ كلما

 لاهل كديزال هللا وف هنا 7 : امو لاق نيئمؤملا 0 0 لاق دير 5 هل لاق 8-5 نب ىحن

 لاَ بايز ةادك ص فروخ اند ا نود" ىلع كلو تل راند هامش زا و م 2 ركب راند

 لخات م ه2 ريس و ةريفملا 0 3 لاملا هيلا لق ع لاق حاكتلا دع لق ه لاملا ىلا لقثت وأ رفا

 ا هل لف هماع طش 3 اة ةريغلا ر 1 ديب كالملا دبع لع ب ةئدملا ىلا 6 ه>وزو ىَح ىلع |

 عجرواهايا هاطعاو ران 2 تقلا قضوا و ِ محررا كم 3 ته بليز مكسملا كب ىك جور هنأ نيئمأو 1 |

 كلوش ى + لمد هل# ن 3 هلزعو هلام ٠ نم هعاخو يح ىلع بضخ هلزنم ل

 كل را ا 54 تيد[ ماو ىلاثأ ال الأ

 ىَح اولا 0 لا ديع تى مكح ١ 1 اهدس> نسح نم ةادوملا ل بنيزتناكو لاق

 يو كلللاد ع نسلح يف دقع 0 حاكل || 50 الو كلملا كم ع هديح ةايح > يف اهحوزت كلملا دمع

 5م مهم ريةاف ناانلا اهيورب ةريثك :اراعشأ كلذ قو اوقيو دقعلاب عهوئنيل ءار 1 لاا

 لاقف مهم هعض وم يدع 5 الخ دف عاقر لاو 00

 للم 1و [اغامأ دمسلا 867 اموت اب وك الا
 ا نم اذو فاز نم #3 اههاشثو ب تراؤام

 ام ةايطا لوط اينو * اطواهب هل رورسلا ماد

 7 لاقو

 لاوحالا نم لاح ام لك يف *# ةر> مركأ هيلا ريمالا عمج
 لاو_>الاو ماعالا رافي * ابكى اورلا تلع ةيمكح

 لاضفملا د.تأاب مهرذف نإ ةلوعس ترذخاش ءاسنلا اذإو
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 5 لاب 0 ثري 2 #* هش 2 نهو زيزعلا دع

 ىلاقمو مكل يسفن ىف دو »*# ةحيصأ و هدو مكتانه نإ

 لاو لضفاو لومام ريخان # اهل وح كلا محا كب ملف

 ةبام ل دكمو هيلاومو هلهال يضقو اهاثع عا عاق رلا نب يدعاو مهرد فالا ةريشنا كلملا دنع هل صماق

 مكح مآ لزت ٍض راند ةرعدع ريئاند ة 5 رس لحل تايكلاو سركلا نم روح نم عيج رهاو ةداح |

 هل ترهذوامحاو كلف 75 يبا نب 0 محرلا دع تذب ةنومم ج جوز مث ةدم 2 :ءلا دع دنع

ب ماشه اهحوزتف اه / ةاطق مكح ما قالطنالا هند ضر ظ تأ
 نوعا داع تام 14 © كلملا دبع ن

 | هتاعف اهف | يىهاط | ًاصاصتقا ةنوميم اه قلطف مكح مال 1 1 و ماشه جوزف

 | 0 عاكس نم مكح 0 م تلاقفان . كاضرأ لواط 3 مرتلا دلع 0 ا

 | تناك يذلا 3 1-5 هقر - 500 ال 5 0 3 ا ةموهم 0 مم 00 2 سانلا ىرغلو

 ا ديزي نإ ديلولا كلوش هشو 5 "الإ د ءافلخلا ناز قف وهو مويلا ل سانلا دنع روهشم هيق برت

 مكح ما ساكب يئايقسأو * موركلاتافتاع يناللع

 * ميدن رش تملعام هنا * ميل لكح ةاذآ ينوبنَح
 ميعنلا سم ضع 0 د»# كيلا !| 0 مَ

 محرر ريغل نمال نم 5 * 5 0 وم 0

 هلجاكا وأ ليزعلا نات قدحسا ةباور يفو ساوبإ ةباور 0 يداولا 5 هءاَنَع فرقخلا نم ةهصو مع

 ا نيلعفتوأ مي كح مال لاقف اماثه غاب رعشلا نا لاقيف رصنبلا م للاب لمر فيفخ |

 ) زورا ( 2 .ك ومن تاقاال لاق اذه يف هقدصتف "ىش يف قدافلا قددت و 1 تااقف.دنل | |

 دنيز نب ديلولا ع ماشه ن ديزي ناك لاق ة هيش نب رمح انندح لاق يره وجا زيزعلا دنع نب دمحا

 لاقف كلملا دع نيآإ

 بئاوذلا يف هب تراد اذإ قزو * ةئبقو سأكسابعلا يأ بسغ

 بللاغنإ مالغلاو ءز> نبا لعشو »# كلامنبالثم نءانلاءاساج نمو

 دارمشلا هما برشب هريعيو هوجي ديلولا لاقف
 مكح ماس اككس اكسيل * ءاورس اكزودملا س اك نإ

 مظع جاحزلا نعم ءانإ ف #*اؤ دن وطاسرلا فرفع

 موهعو : لكس ُق اللظال / 22 ءفلا و | ريعبلا برسل هب و

 مكح ريغ كاذإ يفاوف قم اط !!نسو ! ير هيد
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 دهملاه لوي نأ دارأو ةمساب هوني ماثه ناكو رك اش ابأ ىكيو ةملسم هل. لاغن نبا اهنم ماش ناكو
 ىلع زاجحلا يف قرفو ماشه ىلع دفو امل ةنزذأ نب ةورع لوقي هيفوسانلا جلل ج 1 الوز د
 هودمو ىانلا هلو !ريثك الاف رك ١

 رك اشىبأ أب انئحو »ب انماخ رأي تع اقل

 هب هزوشب نا داراو هيف ينغو كالذ عاشأو هي هيبأ ةايح يف كلا دبع نب ديزي نب ديلولا لوقي هيفو

 وص
 را .يبأ نرد ىلع ن رم اقف نع لئاسلا عادي

 رانا طاح ا نحسلا د# ةييورعو افرح 0

 هم زاخملا لعا ءاريش ىلا
 رك اش. ينأ نيد ىلع نم .* .اننيد ني لئاسنلا امم اي
 رفاك الو قيدنزب سيل * اهناسرإب لزبلا بهاولا

 دبعنب دلاخ يلإ كلذب بنك دبملا هيلوي نأ دارأ ام. اماشه نأ ينئادملا نء ثرحلا نب دحا ركذف'
 هب هعاقيا بيس ناكف اماشه هلوق غلبف ركاش أ ينك, ةفياخ نم ءيرب انأ دلاخ لاقف يرسقلا هللا

 جركانك لاق عمج نإ ليعمساَنِعَر اق يم اوم ل 1 ىبدح لاق شفخالا ناماسنب ع ) قو (

 1 مكحمأ ساك مئاق هنع 00 مف ناكف هنع قكوتو ةضقلاو بهذلا نم 6-5 نئاز> يفام

 نمر ساك لاقف هتفص نع عمج ن ليمتساَد 0 ىسوم نب دمحم لاق:الاقثم نوناك بهذلا ن

 انثدح لاق هلثع ميلا نب اص ن ىلع 0 دقو ليعءسارك ذ اذكه ٍبهذ ند هضبقم رت 2

 جر كرا مجحانلا روهظماي نأ ف عاببل ن 1 ازا يفام دمتعملا عدا لاق يارداملا ميلا نب ان

 دنا زا يفهلثم لودصح نم انيحمف ا موش لاطرأ هنالا* عسا فرقا ةّدره ىلع 11 سك اني دا

 ناكيذلا بهذلا لعاو ةناز زلاىل هاندد رف مكح . 2001 لاف هنع نزاخلا نأ عم

 نعالا نبا نع دم نب هللا دع ىل ا هوم“ ندع لاق 4 ل جرخأ مث ذئنيح هنم ذأ هياع

 هنوص ناكف ةليل تاذ برعشك ديشرلا هيا تا 10 عم انك لاق

 مكح مأ سكب ينايقسأاو # مور كلا تاقتاغب يناللع

 ىلع ةفيلخلا نا د 3 راد ىف هتفباخ باتك هافاوف ردسلا ْىَح هيلع برشيو هحرتق, كرنك

 لها شرلال لم كك مكحيو لا لاقف هتباد مدقي نهو ديشرلا باك أ دحأ دمي ناكو توكرلا

 هتباد ديشرلا يلا مدق املف 0 كلت ىلع يكرف بوك رلا:ن. ذبال اولاقف ناركس اناوااردعال

 عج | يلي تب رمشف بوكرلا ىف نيئمؤاماريما آن معامل لاق اهيلع كارا تلا لاخلا هذهام دمعاي هل لاق |

 لاقو يرد امي انريذو اننلا عج رف كيف لضفالف كلزتم يلادع هللاقف هريذاف -- ناك اف لاق

 انيلا لقا دق نيئمؤملا ريما مدخ نم مداخ اذا راهلا عتم اءاف حلعس ىلع ان 0 انأش ىف ان اوذدذ

 ارقي نيئمؤملاربما داي لاقوانيلا دعصف ضرالا لائي داك دق لب دن يلطمخم "يش هدب ق نوذر لع

 كحوبص ىف اهقفنت رانيدفلأبو هيف برششتل مكح ما سأاكب كيلا انئمب دق كل لوقيو مالسلا كيلع
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 كلذ لم اناقسو امءاق اهب رشو لاطرا ةثالثث اهف بصو امابقو مدان الا ا |

 ريئاندلا كالت ائيلع قري لع>و اهعضوم ىلا اهدرو ساككلا لّْمغو رائد يتلام مداخال بهوو

 اهلقا هعم ىتإ ق>
 »© وص

 رتاولاو راثوالا ضتانلا * رماع ىلا تنأام مقلع

 رماع ىتب داس رءاعو * مهدنت مف ص وحلادستنا

 رماضلا ةروملال ثم ءارفص # تءعرددق يملا ىفاهب ىدوع

 رضان ةحوب يذق ريشمىف #* اهر# ىلع يدئلامحح دو

 ا ىلا لق ملو شاع * اهرح ىلا ايم تدنسا ول

 رشانلا تيءال اجت اي # اوارامم سانلا لوةي يت>

 ةمقاعوجويو ليفطلا نب رماع حدي ةيلعأ 5 سق ينب ىشع ١ يشعالل رعشلاو عب رمسمأأ نه هضو ع

 لوأ ليش نين تاسالا يفو رصنلاب لو لع فيفخ هدعب امو ثااثلا ىف دممل ءانغلاو ةثالع نبا

 اق ملو هسا ملو درجلا يف» هةر نا 1 نإ اًضيا ايف و ق>-!نع رصنيلا يرحم ىف قاظم

 2# اهف امهعم هريغو ينثعالا ريخو ةَعقلَعو رماع ةرفانم بيسو ةصقلا هذه يف ربخلا 2-١

 نباةياورنمتخ ساو ةديبع ينأ 3 ع متاح ناين 3 د 1 نسحلا ندم كلذب احا (

 نبانع سيح نإ ةياور نمو يمدصالاو ةديبع ينأ نع مرئالاو دامد ةياور نمو هبا نع يلكلا

 ةدايز مهم 5 نس لكلو» ماياور تءءحف هباكصأن ع يفا. كلور لا ةياور نمو لضفملا نع يبا ىعالا

 فأن د ىقكملا نبا لاق ادرفم هتاحامالا تاياورلاىف كرتشم ظفالاو هنع ناصقنو هبحاص ىلع

 00 نب يعاس نبنابح نب للادبع نب رشب نع يرذعجلا بالك يرفعجو رفعجنإ زيدي 3
 نب نب كلام نب ليفطلانب رماع نيب رافنلا جاهام واو !اق نيكسون هضعب ركذو هخامش هأ نع هيبانع

 نب ةمتع نب لاحرلا 2 ةشبك سماع مأو صوحالانب فوعنب ةنالعنب ةمقلع نيبو رفعح

 تنبةدلاخ اهمأ و ةعد دان تمكن ليقعنب ةدابعنب رارطا سراف ةيواعم تنب ءايظلام ا 0 و رفعح

 نب ةعربر تنب نيثبلام أ ليفاعلا هنأ ءأَو فائم ماع سوش دع تنب ة.ءطاف ابمأو 00 رفعح

 ةيبس عخنلانب لالهنب نايفسىفأ تنب يليل ةمقلعمأ تناكو مرثألا نسحلاوبأ لاق ةمصعص نإ ماع
 زرق ناك ةمقاعنأ ركذو ة ةريهم عختلانب فوعنب ركب نب ناطشلا نب هللا دنع تنب ةيوام هبأ مأو

 ىلعتسنوام هللاو امأ ةمقلغ لاقف خيبقا لجر ةروع مويلاكر لآ لاف صصاعهب رصعبف لوبي موب تاذ

 رك ذأ ةويحيفأ سرفا هللاو مورقلاو عما ام نسال: لاق ضاق ضرع ١ مانك لزانن اليل راج

 ينب موب هيلع امن اداو ًاسرف هسرفناكو لاق دحنيف كنم اركذ مظعأ نبع الا

 فوعنإ ةيص نب ةمرصن رعش الإ نب ةلمر> ين الث لش ناو ناسذ نإ دعسنب فوعن. ةرص

 لاق ه ة4مرص تب رعشأالا وه لاق قشمدبب ةنيهح ند لحر قد مركآلا لاق ناسذ نب لاوس نإ

 ةمةلع لاقف هيلع مهلغف هقرطتسي مهنم هرامعتساف ىلكلا نبالاق هداوسل ببغ ةمرصص يمسو مرئالا



00 

 انال هللاو صاع لاقف تش دق لاقف كترفان تش نإ نكلو ةردفف مكلش | امأو ةراعف مكسرف اهأ

 لاقف اراهنو اليل كنم رخ انال ةمقاعلاقف ًايصق تاه 1 ا 2 ثدبأو ابق 9 7 م ْ

 ريخوخاقلل كذم رحبأ ينأ ىلع ُك رئانأ ينماع لاقف كم نيف أ ل تك ىلا 55 8 صماع

 نابجيفا نوم زي سانلاو لتاقت جر تنأ ةمقلع لاقف حايشلاة سا ىف كن مطأو حاصلا يفكنذم

 ىنا نومءزي سانلاو داو> أو كفاخ 1 مهأقلت نانم كل نعا ماما اناو ودعلا ىتات نالو

 فرو ار نعأو 1 1 د1 ريح ىف كرذانأ نكلو كلذك تساو ليم

 كرسبو صقان ىرصبو ددعلا ىف كلام ىنب ىلع لضف صوحالا ينبل سيل سماع لاقف ًارك ذ كنم
 همح كنم دمحاوهمل كنم نسحاو هث كنم لوطاو هعأ كن رست يل لع كرولا ىنكلو حي

 كلف حييبق اناو ليمح تناو فيصق لجر اناو مسج لجر تنا ةمقاع لاق همه كنم ل

 كنم ريخ يلا كرفانا ينكلو مهب كرفانال نكا ملويعامعا كؤابا سماع لاقف يماهاو يفاباب كرفانا
 تراس دإ ائبط تءمطا دقو ةرمملا ىف اقع نال نا:تملع دق ةمقلع لاق ارد_- كلي ا

 ما تِح-رخف لاق مولا ذنم ةعجارملا انرثك | دقو كنم تاريخلاب ىلواو كنم ريخ ينا كرئانا ىذلو
 لاق نيكسوب ! لاق رذنملا وبا لاق تاريألاب ىلوا اهكيرا هرفان صاعاي تلاققف اهههالك عمست تناكو سماع

 ءالوملاو ىلوملل كنم ريو ءاككلل كم َلقاَو ءامخلأ "يف كم كرا[ ال للازر 20

 هللاو يماع لاقف ىماعاي ينرذاش مفف رداغا كناو يفول ياو رداف كلاو ربل ينا هللاو ةمقلع هل لاقف

 هللاو ةمقلع لاقف ةرغثال كنم نعطاو ةربهلل كنم معطا و ةركمال كننم رحاو ةرفقلل كننم لز'ال ينا

 عم ادي اوناكو رفمج نب دلاخ ونب لاقف رحسلاب كتاراج ىلع ناو رظنلا دكن رصبلا ليلكل كنا

 تاريخا ىلا انيرقأو ان ريح كرفاناهللق نكلو أيماع قرطت نا رفءج نأ كلامينب ىلع صوحالا ين
 ىلع ماالثم تبهذف زنعو سيبو سيتو ريع صاع لاقف لوقلا اذه ةمقلع هللاقف ربكلاب هيلع ذخو
 اومضوو كلذ اولعفف اه>رخأ هيحاص هيلع رفن انيأ مكحلا اهاطمي لبالا نم ةنامملا لبالا 0

 لاق ليفكلا وهو ةعاسلا ىلا نيمضلا ىمسف 0 قب نم لح ر يد لع ا 00-0

 ليفطلا نب اع ىنأ دقو كلام ينب نم هعم نديف سماع جرخو دلاخ يف , نسم نيو ةمقلع جرخو

 ناو يم تغاور كايتسأال لاقت سا ان (( كاق ينعأ هامحايلاقف 37 ونا ءوهو كلامي ضال
 تعءار دق ىناف يلعأ كنود لاقف ىم وهو 0 هللاو 2 الو صاع لاقذ صوحالا بدق

 لش لف ةسا برد نب نايفس ىنأ ىلا أيرفان م الم>و كراش يفاوم نءتساف ا نسر اف

 لاقف نيعلا انياف الاق رحال ريعيلا يتيك رك امن أ لاقو | «مريشع لاحو ا.طاخل كلذ هركو امش اني

 ناورم بثوف اءمب مكحي نأيبأف ما هن لهج ينأ ىلا اًماطناف اممدب ىغَش نأىأو نيعي امداك

 لاق رفمحنب 0 ور# نب ةداتقنب ةفارسسنب

 اماكح الا مكنم انيضر انإ * امالكلا اونيب شيرق لاب
 امامإ م ل نو ناك ه اءاكح متكذنااونيف

 0 م رخف مون يف © 8 عنم ورح دبعو

 ميلا آذآ مسوس



 (ذ؟)

 ل اماثجا مه.شجايذلاالول * امادقإ همد ف جاعدو

 #* اماعن جح 57 دخل د

 ةفيذح نإ ند> نب ةئيع انآ لس ىلا 8 1 تاردلا تئاك دقو كغ امه اولوش نأ اوبأف لاق

 يرملا رعشالا نب ةلمر- ىلا اهدرف قى لأ دعمنا ةعلم نت نالابغ ايتأف ًاكشا مب لوش نأ ىنأف

 نب هللا دع نب رمثب لاقوهب-الزت قح اقاطناف يرازقلا ور<نب نانسنب ةيطقنب مره ىلا اهدرف

 8-5 يغتينأ باه الإ ًادحأ نامانال تعب را تا 2 اميعم لولا اقام 0 1
 اللا وم قا طعاف اكس دحأ ىلآ قل 06 ناصف 2 نكح ال يردعا مره لاقف

 لباق ن ٠ مويلا كلذ اهدعوو فارسهنالاب اه 0 كاشفا .املسكو 0 اب انضرت نا هبلا

 مهعت د مم ا ا صوحالا ينيب ةقلع جرن هنا احرخ لحالا غاب اذا يح افرصناف

 ا اما لاف كالام ىنب صاع عمو نوءءطيو لز:م ل كيف نورحو رودقلاو 0 بايقلا

 تدجحو الإةئ علطتال هللاو 301 لاقومهعم ءارب بأ ضد ملوهعم راو هوباجأف م كيباسحأ نب

 صاع اعدو 20 م ناك امإ ىماع لاقف اههسمعأ ن.٠ 0 ا ا

 هعم ريس نأ هانإ

 تد.>ام لف هللاو الو * حرشابأ نإ نا صوأ أ

 3 الأ كلذ داعإ ينحف # احاقل مره ىلإ ىدها الو

 تيقلام حرش يبأ لايق # داع نب ناحل يه كل :

 حرش :نب ورم دبع لاقو اممدبام نينطبلا ن هادحاو لك هركق صوحالا وه حرش وناو لاق
 صوحالا نبأ

 اطاو مهلع ىقاب ءاقءوسلان . * هب الحترا امو ايدفو هللا احل

 اهلاح تيناواهالعأ مضلا ىف 5-0 هنت قاس ”ىئدرب افا الأ

 صماعاي ينغ نم لجر لاقف حالسلا مهماعو بالا ع للا ىلع ماع ون و ماع راسف لاق

 ةمعطت' ءيذ كعم سلو در و بابقلا مهعمو ص رجالا ى را هلع تيحرخأ ا
 ردقوأ ةف نه ةمقاع عم 'يش لك ع ينب نه نياجرل ىعاع لاقف تعنصام 0 سانلا

 اولعففدباوضخشام لثع ١ ا كباسحا نع ةعراقملا اهنا كالامىنباي صاع لاقف العفف ةحقل 3

 ىردتلامممصوحالا ينب ن*.نايتفو ةئطخلا ةءقاع مو ئشغالاو ةعسر نب ديل صاع عم راو

 دسأل اقف نودزونرب مهو صوحالا نب ورمع نب ةداتق نب ةقارعس ّض ناورمو حرس نب ديزب نع

 ىلق 0 هانا 6 6-0 لح تاو مهي

 يلكشو مهلكش نءمجمال * لعإ ٠ هلها نيهذيل

 ىو مننا لستو 3
 رقنم ريغ ترفان دق مقلع # رفعح نب كلا ن* ولما يلا اضيا لاقو

 نعرملا تاقس نه اءةم ترئان .

 هج د 3 دس وم و ص ع 2 ل يس 2 م ل ع حب ع ع مح صصسصمم



 صوخحالانب فوع نب ةفاخقلاقف

 دؤدضلا كعفت دقو ددخاو ديبلاب رغشلا كلا 2
 رر
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  6دصهز فرطم مكددود ان اودوست نا لبق انو

 ءاوالادهةملامويعاضو © ءالا يتنك أ اذإ يفا ًاضيا لاقو
 ءاتساهرك ذل وبك ىلا * ءاماا ىل ق> دفو يهل

 ءاغر كل ةروقمم نإ ءاموك ةل> لازما ذا

 ١  0ءالو ةروس مكيلع انل نإ ءافصلا امر ْنَد

 ءاطملاو ددوسلاو دحملا

 كلاوولا رم تاونس ٍق #* كلام 1 صاع ملأ نع متأ ا لاقو

 كلاه رشو ايح انرشاب

 لاقف اذه ن“ * ليقف ةنوص 2 ذكموب . يردن :بلااهدشتاو لاق

8 5 7-00 
 لاقف ءاسعاوهس|ةءا.هيدح. تناك ينردنملان ال كلذو هتباحا نع دبل سغرف ددلاب بجحا صاعلاف

 اماظ ءاسعنباناك ناو تدبأ »* م-ميجال صاع يناعد ا

 امعامع امومع اما_هءا متشأو * ىتديدن يردنسلان وكبال ىكا
  2 1ايلا لعاودش وح اماك < ةولاروفلا

 امصاعو اديلو يلومسو ادبلو نذإ مهروجحو مهفاتك | ىلعتبعأ

 مالو امولم انندلاف لاز ذاق« كلا ارش ناك ام انااا

 لاق ةئيطخلا بنوو لاق

 لو>ح>و ةرغ وذ قباس ادب نإ أم دعا لصفلاب ماكنا نام

 نأ هةيراح ند ةاهسم نا ول »# 6 عاباذ تك ماعاي 1 لاقو

 مهش هند سع و نيديلا حيوس نإ هبناص و>الاداحاام رق تب راح

 مس هل لام ع تيدي الو نإ همشرب تن نالارهألا بعصنال

 اوهدقواتوملا امف ناك ةياغو * ةمركموادحم كلام وب تباه

 ١ مكحالو اهف يرتع ن هاكال د« ةحام نع ارارف اانا امو

 ٠ روهاع نإ 1 امايأ 50 موقلا ماقأو لاق ١  0 3كل يرأ تنك دق سماعاي لاو ةمقلع 4 مال

  | 1تنأ رخش ال الحر رفانتا كيحاص ن ع فرصتل الا مايالا هذه كتسحامو اريح كف نإوايأر

 ل لع لضفتال نأ م>رلاو هللا كاتدشن صاع 1 هنم ريخ هب تنأ يذلا اف ا الإ كموتو

 | أ الاف دبال تنك ناف ىلام يف تح اواهززحاف قيسان هذه ادي اهدعب حافأال تلعف .نثل هللاوف

 | ىلا نظرا مث هيلعءرفنإ هنأ كعالا وهو رهاع جر ينأر ا فودف فرصنا لاق هنبو يفاب رك !

 لكلا

 (رسششع سماخ # . يناغألا



 د : (84)

 امي ايأر كل ناو اريخ كبف بسحال تنكنا هللاو ة.قلعاي لاق 000 , ملعبال ارس ةمقلع
 هكوبأ هونأو سسنلا يف كم .نبا وه الجر ر رخ 2 ك.حاص ن 0 الأ ملال هذه كتسح

 كدكنا ةمقلع هل لقف هنم ريخ هب تنأ يذلا ام ءاقل مهدجأو ءانغ كموق م عا انح عم وهو

 ىنب وف لعفتنا دال تيكن أو ام ا عكتحاو قيس انززجا ار هاع ىلع لال نا 2 هللا

 3 ًاتم.تويبألاق ه ها ارماعهلع لضف.-هءاكشيال وهوجرخف قار يرافق وف فرضنا لاذ هنبو

 انيع كم لمضأ هنال لاق مهاب و رماع لاقف ةمقاع لضافت 7 فك ,نماعان ءاعد نيحي رماعل لاق ام

 00 كل مك | وه 1 لاق ]ده سله زل كاف عدلا ةزون دبع ايه كتم رك او ءاسنل 0

 وه لاق مرهاي ملو لاق !رماع لضافت وفك كمْمْعل لاق مث ءاعدلا دنع ةقيقح كانم مظعأ و ءارلا ف

 ةايكلل كنم لقأ وه وه من لاق اذه ريغ لهف ةءقلع لاق انانس كنم يضعاو 5 َكنم دع
 نيلجرلا نيذه نيب ادغ لئاق ينا هسباينبو هيب ىلا لسرا 1 ره نا مث - لو ةائعال كنم كفاو

 رئازج رمثع م كذعمب درطيو ةمقاع نع . 0 5 ضع درط.اف تلعف اذاف ةلاقم

 2000 0700 101074 ا

 لاقف ديبل ماقف اسلح تح صماعو ةمقلع لبقأو

 كا تبلو دق كنا ا ىلا 0

 5 نها صاعو * 1 35 3 0

 »* اسن سقل 000 نإ

 ني ىلإ هلأ ونبو مله وب يلق 3 0 هيحاص ٍِق سل ام 00 3 | دحا اهكف دلو

 لضفش و ىءاثلا اوةرفو ارمثع صاع : نعءو ارشع ةمقلع نع . مره مهرمأ ثيح اهورحف رزجلا

 نييملا نيب مقوبو ةوادع كلذب تلد معانبا اهو لعشر 3 ف هيحاص ىلع امه ادا ميه

 هال اذ راوطا تلط ءاطعأ ام 0 نب سيق دنع نم عجر نيح ي دعالا ناكو لاق ارش

 لاتنلغأ لإ هلامو ءادأيتح ضاع هر ه>و 00 0 عر ةيقلع

 رااولاو رابوالا ضفقانلا * صاع 0 مقلع

 دعو ايصماع لضف دق امره نا برعلا يف عاشأو يذعالا لاق ةمقلع 5 اءاق رافثلا دعب اهمتأ 2 ا

 نأ ينأد_ح ياكلا نبا لاق * 0 يلأ 00 نيل يرحعل © يثعالا لاقف ىثعالا

 جاري 5 لاَقف را هنع هلأ 5 2 نب رميناطلس 0 > مرهسشاعف لاق

 الاقف ردع فاعمل َتفاَلَو ةعدج تداعل نينم لا ريقأاي كاذ تلق ول لاقف تاّضف ول الدعم تنك

 عضبتسلف كلثم ىلا لاقو ةريشعلا دسدلف اذه لثممىهايتنأ هل هيلا سمال | دنسهو رمسأ رشلا عدوتبسم عل ا

 ىانلا لهو هسا ساشل مره و ةعامج مط نوكمأل سانلا نيب اوقرذو ماع نع اهرح ا

 لصالا ح>سم ها لصالاب ةخسن يف اذك تباثلا مئادلا بترتلا )١(



 ( هة)

| 
 نيف لير مْ م أف مالس الا ةنالع نب ةيقاع زد دقو 6 فلا جرفلا وبا لاق مئاكخا موقلا

 أ مهر ذئمو ةمقاعو مهم ع عق ودل فالك يب , ىلا دياول ١) نب 5 نكي عا ةخوأ افا كن ل نم كيرا

 اذكعهنمأو همالسا ليقف هياع ناكامع عز دق هنا هملعاف هنع هللاى ذر رز يب انأ ينأ مل داو با

 0 ل( انك عونا ع نفركلا ٠ نع يور هاف 0

 نيلهش اركان كت نع مهداربا نب بيعش انثدح لاق ىحي نب يرسلا انثدح لاق ىربطلا

 ىتلاةانح يف طرا من لسأ ةمقاعناك دقو اهالاو نمو تارك لع ةنالع نب ةمقلع ناك لاق فسوب

 لس لاعشأ يل< يب 0 يفوت اماف ادم مأ كلاب قل يت فئاطلا حتقدمب جرذ مثلو هب ةبلعةللأ ىلا

 هللا يضر ركب ابا كلذ غابو قرد و انس 5 ىف : نكد قد اعرض لأ

 ةنالع نب ةمقلع ىلع ريغت تح رس عاقمقاي لاقو ور< نب عاقمقلا املع أو ةيرمس هيلا ثعف 6

 تح ةيرسلا كالت يف 6 ا عنطاف صوخلا س ملا ءافشث نأ لعاو هيتشت 31 10 كلعل | ْ

 ةدك رم هسرف ىلع مهةباسف لجر ىل ع نوكأ حرببال ناكو ةمقلع هيلع يذلا ءاملا ىلع راغأ .

 مالسالابهوقتاف كاكا نءماقانمو هءاسنو هنا وةمقلع ة عا عاقمقلا ارب 1 هدلوو هلها م

 هما ىلع ةمقلع اواالام اونوكي نا هدلوو هتحوز تدحشل هنع هللا يضر ركب يبا ىلع مهب مدقف

 ةمقلع عئص اهف نع هنا ينال اولاقو كاذ ريغ مهنع هغاب نكي ملو رادلا يف نيميقم اوناكو

 راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ىلا نب يمرحلا ( انربذا ) هنم كلذ ليقف ةمقاع لسا ِ * مواسراف

 9 كاع وو باكا تح ار معو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق نامع نب ورم انثدح لاق

 0 ذا برعلا ماياو رعشلا نورك اذّدي كلذ ىلع اموب مهانيبف مستيو مهلا يفصيو نود

 ليفطلا نب صاع هحدمو ةنالع نب ةمقلع ةيلم نب سدق ينب نئعا' ءانغ دشن كنا نق

 رئاولاو رانوالا ضقانلا * سماع ىلإ تناام مقلع

 راع. ينب داس صاعو قلتو نا

 رباك نع كوداس ار اكو * ةداس هموق ىفلاو داس

 لقرهدنع ينم ثعش ال نايفس ايا ناف ناس> اب هركذن ءفك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف '

 مركش انيلع يجو هن ةفاهذي كنلاث لام هللا لوتراب يمآو ثنا أب نايم لاق ا

 ىلنهاركب يلا نءينيادملا انثد- لاق زارخلا ثراطانب دما انثدجب لاق لع[ نسل( 0
 ىل بتك | نيئمؤملا ريااي هل لاق هسدح نم ةئطخلا هنع هللا ىضر باطلا نب رمع قاطا امل لاق

 ريس ءااي هل ليقف لمفا ال لاف ىرعشب بدكتلا ينتعنم دقف هب هدصقال ةنالع نب ةعقاع ىلا اباتك

 نيملسملا نم لحجر وه اعإو ملأت قد 2 سدل ةمقلع نا كلذ نه كيلع امو نينمؤملا

 نع نوفرصنم سانلاوتام دق :.ةلعفداصفباتكلاب ةئيطخلا يضف دارا اء هل بتكف هيلا هل عفشت ْ

 هلوق دشنا مث هياع فقوف هربق'

 لئابخلا هتقلعا يسما نارو# * رفعج نأ من 53 7

 لئاط كتوم دعب ةايح يف اش *« تع ناوىتايح للما ال ىحم ناف



 ٍ؛ (هك)
 6ة يحس يحححححييسسسسسسسسسسسسسسس ل ؟ْشلىللدهىؤدهدؤدٌٌْسٌسس يق تْْْسا 779 2777770722 ب يب يبت

 3 لئالق لايل الا ىتنلا نيبو * املاس كتبقل ول ينيب ناك امو

 اهدالوا نم ةئام اهعبتي ةقان ةنام كلف لاق ةقان ةنام لاق كيطني ةمقلع نا تننظ ؟هنبا هل لاقف
 يبا نب رمي يندح لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا يبا نب يصرخ ( ينري>ا ) اهايا ءاطعأف
 دقناكوةنيدملا ةيالعنب ةمقلعمدق امل الاق نامعنب كاحضلاودان زلا يبا نب نمح رلآ ديعانتدح لاق 08

 لبللاف و> يفدجسسملايف هنعهللا ىذ رب اطخلانب ر< هيقلف ًاقيدص ديل ولا نبدلاخ ناك ومالسالا نع دترإ

 عين م6 نع ركنا هللادنعنب ةريغملا نب مشاه تب 1 هانا كلذو دلاخم هشي رمي ناك و

 انف رمعهل لاقف كلدسحو كيلع ةسافنالا وهام هللاولاق كلذ ناك لاق كلعأ لاقف دلاخ م. نظو

 ع عساانلت هفالخ ىلا جركتامو ةعاطو اعمس ائءدع رمعل نإ هللا ذاعم لاق كلذ ىلع : ةبوعم كدتع

 لاقفةمقلع ار <«تفتلاف دلاخ بن> يلإإةءقلع ساجفةءةلعو دلاخ لذ دق سانال ند هنع هللا يضر

 هللاو 0 لاق 0 اني ابق دلاخ يلا ةمقلع تفتااف تلقام دلاخل لئاقلاتنأ ةمقلعاب اه 1

 هيرب رماد 5 تاق يا : لاقنا روح كي وأن شا كلا لهف أ لاق (؟)ارخالا 57

 لئابخلا 0 أ نا روح د فجل ا نع ٠ يملا م 1 ىرمعل

 لهاحلا هّفلاخ الع أ اماحو »2 رداع و ع3

 ل وي الخلا يف 0 1 5و كلت وهاني هن هاج ّق ق #3 تكناو قاح للمأال ناف
 هتنسن ءاتغ ةمقلع ةئيطحلا اهب ىّثر ىلا ةديصقلا هذه لوا يفو

: ِ 

 تس وص
 لماوملاءاشالاحبصلا ىف حالك * جراف وق يدل ع لاىرأ
 لئام ادي رفلاقاس : نعل يللا عم 2 قع مهعباف

 لك اونال اهلكاو اذا نوما * ةرسحمهئءفرطلاترصقاي لف

 .ياشطاو قدحسا نب داجح ةياور نم يلع. ولاب ليقث ينان ا بئاس تاسالإ هذهيف ينغ

 اننا ' وص

 يسنأ فيلا,لاخا ناامو كل_#_.لا ةحئار عر ل
 سحش دبع يب ند ليلاه ءلاو # ه دع ةمأ وت ءاغ نيح

 سرخريغ ةلاقو بلع ن 8 اسرف رباثملا ىلع ءاطخ #*

 تيلو هيف تككش اذا ليخي 'يثلا ىلع لاخو هتننظ اذا هلاخإ مافاد و اذدك تلح ناطا كلغ

 ةمقلع كل لاق ًامهْنَعها يض ذر دلل رمع لاقف اوعمتجا ا يرامشالا نبا لاقو )١(

 ناماس ابا اي الح ع ىث اذه نم ناكام هللأوال لاقف اذكو اذك هل تلقف اذكو اذك

 نأ. تددول هللاو تنك يذلا نا لاقو رمع كح ضف الخ ةمقلع هل لوقيو نيملا ددري دلاخ لعجف

 مأ كلثم مهلك سانلا

 1 11 د ب و يس رم ب جي و ب يس يب ب يب ب سي نير ع جويسجسلا



 ( هال

 لاق يلهملا رصن نب بيبح ينربخأو هنع لأستو هماع 5 «ينلا دنع برعلا اهلوقت ةلك يعش
 دكت روش ينآيل لاق هناك لاقف ي روش تيل هل ةديبع أ لجر 1 لاق 4 ةيش ب رم ينثدح

 اهارع يف 8 لمر حرس نال ءانغلاو مع يي رعالا ناانعلا ينال ركشلا ه:ةقح ةثةلع ىنايل اكو

 مد هبسنو ىمعالا سابعلا ىبأ رابخأ ركذ ع -

 دمه رت ذح .حصلا وه لوقلا اذهو ليدلا ينب ىلوم هنإ لقو ثيل ينب ىلوم خورف نب بئاسلاوه

 ينأ نب بيمح هنع ىوربي يذلأ ي معالا سايعلا انأ نأ يدقاولاو ينئادملا ن ءاييدسالا ةيواعم نبا

 نيدودملا ةيمأ ينب ءارعش نم 9 ةاتم دبع .نب ركب نب قيزدلا ني لع نب ةكذجت ل

 نب رماع ليفطلا ينا يف لو. يذلا وهو مهلا يوولا باب .صناو مول عبي .ثنلاو مهحدم يف نيمدقملا

 مالسلا هياع بلاط يبا نب ىلع بحاص ةلئاو

 ديهشلا هللاو نافلتحل * ليفط اأو 5 كرما

 ديري ام يناو يتعباتم * يبأيو اقتؤن نامغ از

 سايعلاوبأ يور دقو 5 نب هللادنع نع أع قد نب داح نع عكو كلذب ( 5 (

 2 أ نب بيحو رانيد نب ورمعو ءاطع هنع يورو ثيدحلا ةباحصلا نم رد نع و معالا

 ا نع مداع وأ انثدح لاق ةيش نب رمع انثدح لاق يرسهوجلا زيزءلا دنع نب دمحأ ( قي

 0 مح اعإ لاق رم نب هللأ دبع نع سعاشلا يمعالا ساب ءأا يبأ نع ءاطع نع برج

 وبأ انننح لاق لممسإ ني دج انثيح لاق ىلا نالب نب دم نب دحا انتدح ل1

 لاق بيسملا نب ديعس نع ساعلا يأ نع ء باذ ىنأ نب نمحرلا دبع نب ثرحلا ينثدح لاق ةر

 لامعاو هراكملا ىلع ءوضولا غايس ! لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق بلاط ينأق ا

 نب دمع نب دمحا ( ينثدح ) اللسغ اياطخلا لسغي ةالصلا دعب ةالصلا راظتناو 5 يللا مادقالا

 نب: فيح قع ةسش انثدج لاق ريم نب ريشي دما اند للق ةبالق وبا اد لاق قالا
 لاق رمعنب هللا دنع نع ثدحي سعاشلا ي معالا ك نب تبئاسلا سانعلا اأ ةعمس كاف كاك ىنأ

 دهاشامهفف لاق 2 لاق كدلاو ناقدال ىف هنذأ تا سو هيلع هللا ىلص ي دا ىلا لدحر ءاح

 انثدح لاق روصنملا ىلوم لئارسأ نب بوقعي ىف رحت كلق رام نب هنا دن دمحأ ( نرخ ذ

 نب 0 تعود لك يراصنالا ديلولا نب ملم يف نئدح لاق ناح ري يجحاجلا هللا ديع نب لضفلا

 ديرأت جرخ كوقي روصنملا تعمس لوقي ىدهلا تعمس لوش ديشرلا نوره تعمس لوب ديرب

 دير هيأ هدصقم نع هتاأسف ريربض لحجر قيرطلا يف ينيحصف هش نب ناوصص مايأ م اعلا

 ىدشناف هانإ هندشتتساف 0 رغعش ناو

 يملأ فيحلاب لاخإناامو ك# هلا ةحئار .حافا يئرعش تيل
 سعش دبع ينب نم ليلاملاو # هنع ةيما وزب تباغ نيح
 سر ريغ ةلاقو الع ن # اسرف ربالملا ىلع ءابطخ



 ميول د ينل ب ا » م2 ب مج 5

 ١)ذهه(

 ام ريئاندلا لثه هوجوو * تضقتت مولحلا اذا مولحي

 ينك ردا دق ىمعلا نا ادا يَ هداقنإ ند عرفئام هللا وش لاو 5 كاك حا ترفل ناكم ىوررو

 | و رفف ريرضلاب ترصصف دورز ىل# ي مالا[ تاز احاح تح را ىلا ةفالخلا تشفا املغ انقرتفأو

 راو مايأ م اهلا رو تا و كقفر انأ ت تاَقذ ال لاق ينفر هثأ ت تاقف هنم توند مث ىعم ناك نم

 هوأ لاَقف

 ماتا يح دا لاح و هد وووتم ماا ىو كابن كما
 مايدودحلاو طقس محالاو » م6 طقساو مهدودج تمأي

 مالس تامملا تح مهيلمف * مهنم ةرسالاو ربانملا تلخ
 0 منهل تدمهت هدلعل اذخ أ لاعا“نا ينانغأ 0 1 كاطعأ ناورم ناك كو تلقف

 تداب ءادسلا ع كف ةيلطن تالمأق هف 0 ه يتبع نع كاعو هَ 31 اف هيحصلاو لاك سالا قدح

 | ىوه ةديع 31 لاق لاق ة هيك دج ني ينثدح لاق 0 زيزعلا دع نإ 0 ) قرع هب

 قسرا لاق مث هتموطاف هي 4. لأ لاَقف اهحوز تيملَعاَف | ماسأ رك لعب تل اذ ا عالا نياسلا ول

 ان تفصو دق كنا سا. دع 3 اط لاَقذ أمن مناح كلا اهحوز ىلجو اعاناف- ةيلآ 0 كنأيلف هنلا

 لعو 0 اهجوز ربا ىلع ع عض وف د تنام اننملاةكارت امو
3 

 دول الا 0 هكا * ايح تم دام شع لأ 0

 ١ لاقو اهدنع نم ضف دك دق نأ

 دس نحل الادسا مالس * اهفتن [شراليدهأ الو

 ني دنا هك[ رع 0 ىفك تعضوف ةمينغ توحر

 دومق مكترايز نم ريخو ع نه. كنم ريكن

 ةصقلا ب>اص اراشب 2 ميزو هنع اءوار روك ذم ريغ ىيسالا َنَع ةيورض ةياكملاهذه كر

 رك ذمث اهمالك عمس دقو ة ةَأرلا َهَذَع قعمف ءانتلا هق هبلا عمتجي نادربلاه يمس ساجيهل ناك هناو

 هلو انا املف اف لاقو هلوطب ربخلا

 انيسللاف كارت ال اناو * نسحي ان تفصودق اك كلم

 ١ تايبالا هذه نم عبارلاو نيلوالا نيتيبلايف نأ قت ذا رك ذ ىلع اهعضوف هدب اهحوز د

 ةنان نب ورمع ءانغيف هتدجوو دحأ ىلا هيسنب+و يطس ولا ىرجييف ةبابسلاب ل اا كف نما

 7 رلا ,ع نبدحأ ) ا 2 21 نحلالا كلذ وهأ يردأ الف هيلا نود. ةّشرطلا هذه يف

 علا سسانعلا وبألاق لاق ةملس خا 0 توا ”دح لاق ةيش نب رمع انسدح لاق يرهوجلا

 رغب زلا يما عع لع مآ . ضي ركب نب ليدلا ب ىلوم

 عيشلا تفتلام اذا ام_ث « مكل ىرا ال ةيما ىنبا

 عزتلااهرمؤف مولحلا لسا 9 تعاتب ناقأ 5 ةفيش

 عبرلا ال يهني ال ءاهش * ةبئان لكح يف ةظيفحو



 0 او 501 ( هه )

 اوعفررشاعم فنا كاذنم « تمغر ناو معاطعا هللا

 اوءءط اوعمطا ايفسانلاو * مكنا ريغ ةيما ينبا *

 - اذ يف عابد 0 5 ل ف 8

 اوعدرم ؟كاوناك يذلا لثم 3 0 50 1 ولف

 عز اع ما ةبوّقفلا رذدح * مهدرل وا م "درك اع

 اهرك ةرسل ريبزلا نب ورع ءامم قف اهزتك اورو ز :ا لا هع زب ادميف ةريثك راعشا هلو.

 ا نإ كان نع ادد ما انثدج لاق زرخلا نب بعل تاعك تشو

 ريب هل ع نيبوث هاسكف 5 ةلاح يف ىزءلا ديعنب د ينب ءافل- نم الحر أب ريبزلا نانأ

 كلذ يف ىمعالا سايعلا 0 لاقث ركو

 تينكل اذإ يناوخإ ةدلب « قناولو 2 تمسك
 كر دم نيمولظم ماش اياها م د

 2 حلا ضن فعن 0 ةياوز قه ركنلامل وا كح نعل

 ذكم يمثاحلا ثيعبلا مدق لاق ينئادملا.ىنثدح ةيواعم نب دم لاقو اها ف قراملا مالغ

 سرك تناكو ماج ند 4 0 تناكو اهقراغب داكي ال عاش ملا علا يانلا ا

 ناكوهيلع تناك ةلامح يف كانيو . ناانلا عم ثيعلا ىلصف لاق هربب هي هاو , ىلا برنو هناسال هربت اهلك

 نأ الا هلبقأ ال لوقيف هنع هله 'ي لاب هاي نشل ليجزلا ناب سل 0 ث احلم الؤس

 هيعالا نا هلا أ ل 0 كيف اخذ امني مل ناف هلزرو هدقني يتح فارصلا ىلا يعم ء ى

 هل لاق مل 6 سارا م برضف هاصع عقر هس سام فىع ااف أواعفف هيلا 1 لاَقف

 دحم ىلا تروطخال ل2 د عشاجم يف قدام الإ تنأ لهف

 دج ىلا ءاجهإب ريرج كافن ىوريو
 دقنلاو نزولاب كاطعأ نم .للاطت> * :هتلأس ايش! تلمجأ اذ

 درلاو عفدلاو عنملا حقب قثو * ةيطع يف اذ دعب نم نممطت الف
 دهحلا ىدم هيف تدعبا ولو مدي ةيازح نشرك يف قدرع كلت

 بق لاقو ةكمنم بره هيلع ليالا ن> اخلق اباوح ر< ملو ايحتساو ريضح نم هب كحاضتف لاق

 ليردلا ينب ىلوم ىمعالا سايعلا ينال ناورم نب كلما دبع لاق لاق ىنئادملا ينثدح زرحلا نبا

 تملع دقو ىتبدص ناك هبال كلذب هت :بر اعا نيئمؤملا | اي لاقف هافعتساف اهصم كحيدم يندشنأ

 هل ا هتاقام يندشنأ نكلو تقدم كا يوما ىاوه نا

 امدج !سمأ مارواجيرك تاما * دقلف .ابمسص»' هللا حرب

 لد مْ ع ا هل كلا دع لاقف

 مهغف رج لك الا سانلا نم # اهموريال قا مار هنكلو

 ا ناويص نب كلملا دبع جح الل لاق يومالا د# نب قحسا ين مدد لاق تاح.ن دمع ( 2 0

 000 ا و ا ا ب ل 22 0 02 0 ل ا و سس ا هس ع ب ب سس سمسم



)581( 

 نت“ لا وأ لخحخدو اوك ءا .اهأاو ءارحشلا تدماقو مهنا من لع هنلا اولذدف 1 سانلل سلخ | ْ

 امك ثيح لحما دحلملا ريخم يفربخأ سابملا بأي كيب ايح سم ابحرم لاق كلملا دبع هار املف ىلا

 و اهنالحأو 0 زَ و ريب زاا نبا ريك اف كالذيف تاقاش يندقنأو كسكي مو هعاشأ | |

 ص * مهلاومو مهنالحاو هي ةنمأ ىف ند رم نو لك ىلع مسقأ كلما دع لاقف تاربالا دعك 3

 زخلاوينثولا لاح هللاو تعا سايملا ابأ اك الإ ممتوعد ىلع يتغيشو يفايلوأن م رفح نم لك ىلعأ
 3 يك [كاقهيلغ حرظو ابا م عمتجاام قوف سا ضم هتطغ اذا ى وح هيلع قهر , تاعحو ىقوقلاو ,

 0 ىلا د اع كالكا نكي ع هل ماو ةءاس او كلما د.ع ينع رتسام بايثلا ن + راذلا قنا

 يأ نئدح لاق ىلفوتلا ناماس نب د# نب ىلع ينثدح لاق رامع نب 0 دجأ ( ينربخأ ) |

 ةئيدملا نع مهيفايف ناورمم ينب ةعيش عسب ني لعح زاجحلا ىلع قاع ال زيبزلا نب هللإ دع نأ يلهأو

 بتاكي هباو مالك نم ذل عاش || ىمعالا سايملا هيف لم ا وعي دك اع وس ب وع 6

 8 مهو هل ظاغا م هب اعدف دا هاو هئيحو كلم دنع حدعو هناروعب ناورم يفب

 املا وحمو هو>ماأ ًاعناف فئاطلا ىلا هاشنو هنع اد روس لحر هل ل قو هش

 اردو او دكت هور لب يي ان مكنارخفلااور " ذئالدسأ ين

 قراعيو مهيلع ودغب كرشو * مكقيد هل كريخ نيب 38
 قرح اهيف رشلاب مكنا 3 و « | واع و اونضتالضفاولثسآ يتم

 قب .بدجماوذو اكيد يف - مح رح شي رقاموب تةيتسااذإ

 [قفسأ مهاضالل ش ل رقام اذ نإ مكهوج وادوسموقلا فا نوم

 قام سيل هءسو مكيلع حول # اعباط موال نا الا كاذامو ظ
 رفا 0 ر# لاق لاق بعدم ى مع ىنادح لاق ريب ر 3 ان لاق ءالملا يأ نب ىم هرخلا قرا |

 ركب نب ليددلا ىنب يلوم عاشلا يالا نساسلا ىلا
 فاتخم يمعأ جوعأ يتف نع * انعاش افقث تنك نا ينتفا
 فما ىلإ ورا دوعلثم# هنول باك ة هيفي الا 53

 خلا قداح 010 اندسو ين 0 تنأ

 ريبزلا ايدك لاق 1 قرا نم افاكنكاذأ ا عبو 1 عب 0 لاقي ريب ر 3 لاقأ

 قداشب سايعأأ ىنال ةب راح يه 1 ةعدبر يبأ "ل 1ك ناك لاق نوكملا ىن كوع لاق ع ينادح لاق |

 عضف ةعيبر ينأ نب رمع ىم اذاف موز ينب باب ىلعينفق هدباقل لاقف سامملا بأ كلذ غابف ةيلاغلا
 لاقو هيز> لم هيلع هديب عضو رم يم املف هيلع يدب[

 *. مني الو مانيال راجي *« ًاموأون ًاراج يرتشب نهالا
 مر ناط.ش لالا رطشو 2 سان باس راهلاب ساو



 07-22 دواعبال نأ رم ع هل أوئمضو ف وكس موزع ونسب هيلا تضونف

 3 وص

 انانلا» نيكل اع سلا ندشل# امانا كيلا 0-1 . يح الأ

 امضاقتلا ل يي هاضادن * ةللو مول ءرالا ىذاش اماذا

 ىءاشطا نع رصنبلاب ىلهر فيفح ملا ىح ن دال ءانغاو ي ريغلا ةيح ينال رعثلا

 هدسل و (١ اريحا ةدح فااراك 6 هيك و ىلا 22-11[

 سماع نب ربع نب يعاع نب كلام. نب سنك نب .بانج نب نتكا ةرارز نب عيبرلا َن ميطا ةيح وبا

 نب نالبع نب سدقنب ةفصح نب ةم ركع ن رو وه نإ 6 ةبواع٠ نب ةعصعص نا

 ن بانج نب كالام ن مدالا وه عقل ا نأ مو لاقو عقدالا كلام لاشي نك ر 2 زضقم |

 ءافلخلا حد دقو ةيسايعلاو ةيومالا نيتلودلا ىمءرضا# نع مدقم ديحم ىعاش هع 5 ريهز |

 اورج اباذك الذعاناح حوعأ ناكو ةرضلا رك اين نوار دار اةيصتد تصف نا 00
 عن نس 0 ها 0 ناك هنا ليقو همدق, ءاللملا نب ور 2 ناكو عمجا كلذب '

 لاق شخ الا ناماسنب ىلع « قا يحال مالس نب دمم ينثدح لاق ريهزنب دمحا امدح لاق

 ةليل لذخد لاق هل واح ل لاق ىانلا ن 00 3 ناكو قرف ةيثنخلا نادو هيب سيل ةينملا باءل

| 

 4.هييبلا 0 ناك او لاق ةدتق نبأ ن نع هن ا نبد#حم انئدحا

 وهورادلا طسو م وهو هلا باعل هقرس يفضتنأ دقو هيلع تقرشأف أمل هئافف باك هوب ىلا ظ

 كِلع ةبوقعلاب لدا نأ لبق كنع وفعلاب جرا هوم كاخال اه 2 ها وهدحا د كيما ىذلا

 اهرثك ا ام هللا ناح.- الحرو ال.> ءاضفااهللاو "الك سدق امواوأ, .ةنال كيلا ًاسبق عدا نا هللاو ىنا

 ا هأ اب 2 يئافكوأ ا هلل دا لاقف ج رخ دوق لكيلا اذا كالذك وهاتف اميطأو

 ينك - .> لاق ينّراملا رمي يتسع لاق >0 نب م عكو فاخ نب دمحم

 انولوق كاف دق وردا او كر وح اا شفخالا ةدمسم نب ديم

 يونا ةحوبلا دنع نك لق لق نان دب ردو هر ةزح نب ىلع نب دم لق نووي ؟

 نس

 دعال ةعبرلا لجرلاك ءار هشاايف ةيح بأ لوب ي تء.س لاق نه رلا د.ع انثدد لاق ديرد نبا

 ل ها كلملادبعنب 55 3 ردو عرمدلب و عيا هةيح 7 9 لاو ها

 لوح هأ يعارلا نه ار اغع ف لد وه لو ور< ا انأ ثعوسو لاو هأ ًاريدق الو الاب ِوط

 دمصلا ديع ىف 7-05 لاق دربملا ديزي نأ 22 الق ندد ناماس لإ ىلعو ىلع نإ نسحلا

 هي ونأ ناك اولاف مدع نب هللا 22 انندوع كاف بوبا نإ دع نب ميهاربا انريخا لاق كدعملا نإ ١

 د م م ل اسم بسس

| 

 آإ
 121 10171 ولا ل 12 20 02 لج جس يا 1 اس هيا و هع يوسع سس وع حل صم م مح معسل ع مع ص صصص م يع حسم معمل مع م مم م علم جنح

 رع رسما لال



 ْ 11 (ة؟)

 إف هلوح َمقتف نابرغاا 5 ءارحصلا ىلا جرحي هنأ امو ثدق- نءانكا بذك أ نم يرمتلا
 عيصت اذاف كتان 0م اموعدت 3 ردملا لآ كان م 0 2 ؛١ رفا ةيح انا اب هل لة ءاشام اهنم

 مهلا هضراعف يمهس ن نعغارف هت.هرئاموب يط يل نعلاق اموي ثدح و لاق ها اذا هللا اهدسأ لاق

 تيمر امون لاقو لاق ها تانانحلا ضع.بب هعرص يت> هضراعيو غور هللاو لاز اش هض اعف غار مث

 ىلع تضيق يت> مهساا فاخ تودمف يل ةبيبح ةيبظلاب ترك ذ سوقلا نع ىمهس ذفن اماف ةيبظ هللاو

 ند يإرا لاق لاق يذل هلا ليلع نب نسحلا نع ىلع نب ىني رك ذو: ها امكردب نأ لبق هذذق
 هنالمصقلا نحت ين او هحدتما دقو روصاملا ىلع ىريقلا ةيحوبأ دقو لاق يم.ءالا

 دح أ نممويلارايدلا كلتب لهو © دنسلاب يلا رايد ىحت اجوع

 امف لوعب
 ديالا وذ كابيرلا هدلقت فيس © ةر مه كرتي لف م 21

 ديالا رخآ حالف ن٠ ملي نإ ام ع نسم يبا ىلع هوحتال-

 دكا ىغبلا لها فان | عدجل «# ةقاص سايعلا 0 5( دق

 دسالا مف يف اثيش لواحي ا

 دنع برشف ةرحلا ىلا راصو ةك هل 5 6 لكل ناكل نود: وت ردح 9 هلصوف

 ال0 نا طراخلا لاف يق ناك ام هل عودي نأ كحاو نم ام داضا ءزكف. برشلا هجيأف اهب ةراخ

 ةيح نال ناكو ةئيسنلا لضف ىلا تهرشو تاعفف داوةلا ةعامحو ةغن الا حدم هنأ 0 ةئيسأب

 3-2 هاا كلا طاطا يف ةطخ هقماك تاكو تهلدق هنع اهل ززباف ماظلا ق مك رب

 راد-هلا يف كلادبام يطنن «* طخ ازوك يف زةقسأ اذا

 يراهغذيرظتساو نيعلا ىتاهف # نيدب اع 0 ناق

 07 ارا ل كايح *» 3 تنج نم امدقم تقرخ

 * يدعو لدر اهايو تلاقف

 « اريخ تلقف ديرتام تلاقو

#* 

 راسا قاد دة ينك ع

 راوخلا قع اهلا دقو

 ىدعن 1 هلام 316 ىتا لاق 0 دبع نع بويأ نب مهاربا ( ينبخأ )

 هيلا تت رظن 5 دعت تدي

 4 5 نإ ايناغملا !ببحلا لحل ند 0 الا ان هدشن اق َْك رعُش صعب

 هدنا م ةوإلا كل نم رس وده ثتيعع ي رعش يفام ة ةيدح 4 لاف رعش اذهو رذاثم نب هل لاقف

 وبا اهف ر>ش ةديصقلا هذهو ها كتصقام كتفرع دق ةيح وبا هل لاقف هرعش نم ائيش رذانم نبا

 ها ريع ينبأ موي وهو ششنلا موي رك ذيو ةيح

 م7 ا ىلا ْن د 55 2

 هرابخأو+يبأ ركذ مدقت دقو انينظ بقلي ناكو رفمج ابأ ينكيو يملا قوزرم نإ ىح نب دحأ



 09901 حولا ورم داو ينو تحج د ما

 هركاذب د.شلو هرؤلو ةمدش قحساناكو 4ع ةضلأ ينكحلا ءانغال ةاورلا نيزربملا ني يدلل دا و ريل وو ب و يي

 كعا ايات كف رعأ امو اه اع ل ومملا لوصالان هدفا انو يباغالا ف د رح | هنا 3 هيض رهو

 ةكويص نس>-و هنادغ 2 . ناكو 9 سا ١ هنأت 5 توا أد ثا هل ىدلا قحسا باث 51

 لدي نع 202 ءطا| هللا دبع وبأ يف 5-0 لاق 0 ( ينريخا ( مأ نيمدقتملا نعول بارضلا' 2

 ايوتحم ناكف هسن>و هيسنو ءانغال ناو ٠١ هللا د6 نودع عمج ه ءابأ نأ يملا دا

 ضع ن م تدم ف ىحب نب لع ينثدح لاق هاظدعح ) 0 ) ها توم لأ رمشع و ىلع |

 ىلدوملا مهاربا نب قحسالت لق لاق ىحي نب ىلعىنثدح لاق يملا دحأ نب دع وادع يكل

 ناك 1 يملا ىحي و ا نفسو أنك د أ اي ىكملا ىحي نا ركذ ىرج دقو

 تلد حو نب 2 ادب تزيداف قث اولا اد م ةلدأ تفرصتا كلذ نع درب لاقت يواسإ

 ناكول دع يواس ةوبعو 2 نسا ىلذ اق ل اشعلا ةالصل ماق املف هدنع دحأ اذاف هلا ١

 دا هو نب ن-هلا يل لاقف انو يف دف عجسر مل لاق راتيدا فلا نيريشع واني تلقاكولغ

 6م تلقف فارضتالاتدرأ 5 | م سالت اقف 2 ان وص يف ل مل لاق م

0-0 

 مق صهدلا كياا ع اذا * ىبان رف ريسلا 3 ءايحلا الول

 ليا را نم ضيربأ ام نإ تاءح ىتال 2 الرا سبلأ

 ا سيل و كلام 1 هنأن نب 22 دك قدسأ نع رم *لا ير+ 2 5 لقا فيقذ ديعل هيف ءانفلا

 ا ذ يلا ىحي نب دم اهانغف لاق 5 اهريغو رينادو يعاشوا ملا 0 م لوا ليفت كالا: نع لف

 ! يذلا اذهام دحأ هللاقف عب اع 0 اق فارصنالل تق اءلف ناسحالا لك هيف[

 7 (انريخاو ا ال تق هلم الاد: مكب ريشن و كعب ن 0 لاقد 000 أه 2 ا هنال وقت هلا

 ل عايش نب ةشاع ع 00 ني سال

 أ لاو هلم ثيدحلا 200 , نيظ اندنعو بهو نب نسملا ىلعىفأ لزم يف اندنع قدحسا

 ا ا ا 4 توصلا 3 0 مهرد كول 31 هموق هنأ هيف

 تس وضص

 تاءاح ماقعاك عفو »+ تايلاب محو نهد ند
 »بع اع

 : تاددعنم تقانملا نم نءلط »2# يح ليالارطش نول تقرا

 فلا اًسام هتميق ةميقلا اوفعضا لاق مهرد فلا ةنام لاق هتموق تنك 5 لاف هع.س امل قحسا نآو
 بسناب ىطسولا ير#+ يف ةبايسلاب لوالا ليقثلا نم 1م ردقلا نم نط نيتيلا نيذه ُق مهر

 فيف> ضارغالو ورمت نع يطسولاب ليقت ين عرس نبال هيفو زر نبا ىلإو ححسع نبا ىلإ ]|
 نينغملا ضع يبا ران لاو ىلا دا ََق دع ينادح لاق ةظحعح ( ينريذا ١ يءاشولا نع ليقت

 مهم ءاشنم نيئمؤملا ريمأ اي مهتءمالىأ لاَقذ ءائغاا ىف اءمحالت لاطو مصتمملا يدي نيب ةليا تاذ

 مهم دحأ فرعال ةرشثعو ةرشعو ةرشع ىنغا اناو ةثالث امم فرعاال تاوصا ةرسشع نؤيلف
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 نيمؤملاريمااي قدص الاقف ةيولعو ريخشب نبا همرتاو نيئمؤملا ريما" اي قدص قحسا لاقف اهم انود

 اموي هتظا_م يلا لل>رلا كلذ داع مْ دهم لاق ها مهرد ل نييرمشعب هل سماق هلوقي مف قحسإ

 ةرسشع ىنغف عفداف هيلا كتوعد ا ادباو كوعدا اناو لقت رف ةفصنلا ىلا كتوعد دق هل لاَقذ

 نم هب قحاللا ءانغلاو ميدقلا ءانغلا نم اهلكاهنم ادحاو انوص مهنه دحأ فرعي ملف تاوسا
 مصتعملا ندحتساف ر ؟ ذلا ىلءاخلا قاذحلا نيكملا

 دقناك ذإ هضراءبالو اماللك نينءملا نم دخأ هع اال ل أو هموب ةبادعس هيلع برشا لزي ملو

 هل رماو هيلع مصتعملا راتخا يذلا ناكو مهحح ضاحدإو مهعاطقنا يف ةحلا حضواو مولع ربإ

 رائد فااب ةهعوس امل

 كس وض
 ايايف بحي نم هللا يحلو « احم مولمل نم هللا نعل

 ان نيحاامهنع هللا افعف #: !هدتحلاا رمضأنيفلابر
 نأش ال رطام مويلا كلذ يف انياع علخ دق مصتمملا ناكو ىلا لاق دمي لاق ىلءر ىلا حيل ءانغلا

 يتش ناولا ن
 مدح( فرحا ( ممل | هوماسفيناءاغ ىلا رطدملا عفدب هلا اءَمَأ انا ىلإ فارصنالا انح 2 اف

 1 ا ا نب باهولا دنع ينأاف

 ىلدوملامهارب حب قحع-إى 1 كالام 5 ّآ دنع 2 دعي ىنادح لاق هينا نع 0 ب رلأ كك هللا

 نموسك طاصلاقف ر ةعجح نب يسيع ىلوه يسع ن دم هع رقلا هحو تاق نينغملا نم َُ ف 0

 جوخال كيس اح مئاقلا يف :ءمأ تبر ل لف ندم كاذ م ع 1 ى“ نإ 1 تاق ادي 2

 هن

 الوكاذ نسمي مل لاق ماتاق الاول م يغذي خ ا ناك ىذلا لاق ةحاس ىل 00 مساقلا نب ىحي تلق

 اموب مصتمملا لاق لاق هن نع ىلا نإا 2 اا ل 1 طا

 يب ن*«تسلو س 1 ساو ْ ةناقأب ام لاق لح انس لحل ةكنلو لالا را كلو ال كليب. ا[ حان ةعا[ز اره

 هتاوو باقلا عاحش هحولا نسح فرظن 35 رطل رش يي كولا تاعلح 2-22 نيو هناا ا

 نع دهاايهب ولع لاقف ديزم نب ديزب نب دلاخ لاقف نينموملا 1 اذه . نم انلقف امحاونو ة ةصيصملا

 سدل نينم وما ريمااب ت مف 4م مال كللام ع ملا لام 0 6 ل جدن يف ع ود نيام ماوملا ا

 علا اذه عت ص ةء اعف لاق دب هن ا نماملاق 2 ف 0 ةرم#2 يف يةدامم وه

 359-و نأ ص و 59 1 # ديزي نب دلاخ سااا 6

 دودعسو كرو مأيق نه # ودب نيد ةريه سانلا يرتف

 مهرد تفاالدا هر ىلإ زماؤ دع ف ىراوهلا ىلع توصلا اذه ءاقلاب دحادخ ةنامثاب مهتءلالاقف

 نيماآلا دمع امو يبا ينغو لاق

 7 0.٠

 تحسس ومص

 مهلوطيف سيل نبع ضفخ يفو # ةطبدغو رورس يف حون رع شعت

 1 نعت رد 0 دس اودهل نينغملا ت 1 5 ان وصاوم م

| 
| 
| 
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 ا «ةماقعت : قالو ! ده تعا هللاوال لاق ةماّقم 0 1 اق تنأ يأ ندهو هريغ كل الا لها 1

 ضد _ كن حلا سةحت#ت»ب
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 محملاو بر ءلاكلضف ىعرتو كرلا * ينأ-و ةف رادنالا كد

 كلذب ( يريدنا ) . الوأ يف نيمتنملا ةنالخ ىف ىلا ىحب ندحا قونو رايد ةلاضخ ال ل
 هرادخا تضقنا تقولا اذه يف ىفوت هابا نأ يلا ى ه2 نإ دما نب دمحم نع ةظحح

 تت وص
 اييعم لازال كعب الثو © اورداغ كلب .اودغ:نبذلا نإ

 انيقتلو .يوهلا نم :تبقل اذام *“ يل ناقو -نعارع نم نَحَع

 امحسهواهففك يان متاربعنم نضيؤويفاضلا يراهلاءاملا نيعملاو ليلقلاءاملال شولاو اوكرت اورداغ

 قحجا كامراةقئارط لكوهو وزمح نع نطسواب لير قدسال ءابتلاو د 2 0100
 معرس نب الهيفنا ىحي نإ لعرك دو ورمعو ىتاشطلا نعرض: لوا ليت حرس نبال هفو امويعو

 مهاربالو يلعسولاب لق: يناث ىلذهال هيف ناو مهارإل لوالا ليقالازا يع ردو

 سم نب هللا دنع انثدح لاق غئاصلا بوبا نب دمم نب مهاربا ىتربخا دقو رصنبلاب ىروذام اضيا

 ير ( ىتريخا ) هرعش يف امهلخداو هم امهقرس ارير> ناو طواحدلل نيتسلا نيذه نا ةسنق ْنأ

 بد نب لس نب هللادبع ادغ اولاق+ريغو ىمع ىثدح لاقراكب نب ريب زلا ادح لاق ءاللعلا ىلا |
 رير> لوق هدقنأ بئاسلا وبا هيلا جرخذ املف هلز:٠ يف يموزذملا بئاسلا ىنأ رع يلذها

 ائيعم لازيال كنرعب الشو #* اورداغ كلب اودغ نيذلا نا

 هلزنمىلاعجرب يتح نيتيبلا نيد الا هماك,الو امالس دحا ىلع دربال نأ بئاسااوبا ف تيتملال

 الاق اهآر املف اههّممزالمل نيئيرقلا نايعدي اناكو ضاق وهو بلاعملا نب زيزعلا دبع اءمقاف اجرت
 مو نيتيم ءلا تئاسلا وبا هدشناف ىنيع هريذا نأ بدنح نب تئاسلا ونا زوغف نائيرقلا حببصأ فك

 بدن»> نال لاف لئاغتت بدنتح نباو ةصقلا هر نا ٍبدنح نبا زمن, لمحو اماللس درب

 كيلا هللا دمحا بدتتح نبا لاق ىن ينس هرب نإ د نا ره تئاسلا وبا لمحف, كئايلا قالاك

 لذ دو مهف رصف هنو رظنأي م ا وةلزام ىلا تلطملا نب فرصلاف انجرح نية اكسل

 باطملا نباىلا اب بهذا 0 ىلا جرذ هنيع تربو هلز:ءبئاسلا وبا يفا املف امه. هل

 3 كرعا: تملع دق“ نئابلا وبا هل لاقف امهل نذاف هياعانةاتساف ىداوش دار نأ نا 0

 ىلع دراال نات فاخ نيت د يلدشناف 0 ند تح رح ثم تت ينءاح لاخاا اذه ناو نشل يعاسع | ْ

 ) ينريخا ( بتنا ال انأإ نود كارل الأ ا رفغ موللأ ناطالا نإ لاَقؤ أهم الا هلك 1 و ا ل

 ابا طرت 1 لاق ل دنع نإ ناطملا دع. قثدد 3 لاق 0 ريب زا م لاق يردلا

 ريرر> لوق تئاساا

 مث عمدلا ا 200 َّك ةميص أب راشاو اذكه 0 6 ضيغتلاام فرش ذا نااي لاقث 2

 سابعلا نب دمحم ادا دل دح لاق راكب نب رييزلا | ين لاق يعرحلا ( ىنربخا) حضني

 ل.ةفةداهشل ضاق كينغ لجر دوش لاق ين 11 نع راك ن رببر "| ٠ نع ريهز نب ا نع يدير لا

 ظ

| 

 انتل ىلا ف اسفل ادام ا لا ناقو نوماربعا نم نضيع ظ

| 

 ا
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 ليقدف رمت تنك أهل ليقف ذر: لدع لاقف هنع هلأ هيلا كيف قع ينأ نبا لاق كفرعي نم هل
 : لعرت ا ينكلو ال لاق مولا

 انيقلو ىوولا نم تقل ذام م تعول رمارع نم نضع :

 ريبزلااندح لاق يرخلا ) 700 ةلادعلاب هل تديتكي هوم نلف ف الا خدر,ال انهرنأ تدلي

 رس ساز ىلع افقاو يعوز_ملا بئاسلا وبا ناك الاق كاحضلا نب د# و نسا نب دم انثدح لاق

 بدئح نبا هدشناف

 هك كلر ال كلك اكوا © -اًورماع. كلباؤدع نيدلا نأ

 ندم اظدح لاق 7 فاخ نب د# (ينرب>ا) هو> رخاامي ل دعف هباثب رثلا يف ةفن ىعرف

 0 اند لاق ريبزلا نب ورءع دلو نع يرئيزاا رمع نب ءالعلا انثدح لاق 0 نسحلا ظ

 لاق يعشا نع مالسلا هياعىلع نب نيملا نب لع ندب ن رفعح نب لب ,ىمسأ ىتثدح لاق ةلشق

 ائءاعتو ءانغلا نم انوص رمح نب هللا دبع نب ملاس عمست نأ ع نيران شيرق نم ه3 ىنءاح

 نو ةدومو ةمر>وةسلاحم ىلرمع اياب تاقف هيلع تاخدف العجح كلذ يف ىل اولع>و كال لوقيام

 جراخلا يفذاوذالا عمو ”واخلا يف تلق تقو يأ يفو لاق ءانغلا تاق منرتلا امو لاق منرتلاب عل ا ظ

 اولاقف مم ”لعأف مهلاتج رخف 1 مث هنع 0 هتهرك ناف 03

 هّنْنَع تاقؤ هتنع امو

 لاح نع لئاو برد 1ك د»#ئ ى“ ةماعلا طل ص ارق 2

 تءدحر يل دا تاهذ تفحو يايا موفد تثأر ف 6 يكر 0 و هق رحال ا اذهاو لاق

 1 يرأام نا تع ةيعل علما ملون كلو ىلام لاق 1 اءأاي تلقف هيلا |

 تلق هّتنغ امو اولاق ..لعأف م ملا
 يع

 الوزتلا قاطا 2 برألا و>او * انلزو اولزذ نا اوقطي '

 غ تح لوقلا كلما م ينفكتساف رخا تلق هيلا تعرف "يثب اذه سياو اولاق

 انمقلو يوولا ند َتيَقل 6 1 ناقو نوما ربع نم نخذ.غ

 تدرذف كل وهلاقف رعع 3 نه هةر 0 هن يذلا كاذب الا هللأو أل تلك الهه اللهم لاَقف

 ض رف يت يرخا ةرم لاقو اذه ىتاطعا يح خيشلا بزطت تاقف هم اولاقف رطخأ اناو هب مهلع

 ثلا ىلع نب 58 (ينربخأ) ل ا مم تاحأاو 00 ةيدق ناك اعاو لعق“ هللاوو لاق اذه ا

 هراد يف ةلابأ تت لاق رسع الا ةيولع يننثدح لاق قحسا نب دامح نع تثدح لاق محملا ى

 000 ع ساحق بارذ يروا و 00 هذا

 كيلا يرأس را لا كويز كي لاق ءكلكر قطا اا هدم ء نا هتلاس 08

 ين يم نمو هل لاقف كلذ لوسرلا هغلبأف 1 هنت ىذلا تطرلا ن 1 ا ناطر

 انما نا مكبطرل نا ام لاقف ةعاس دعب هلوسر اناثآ مث ةدباب انانآ دق نوه. نأ ةقلحا اع لاقخ ءديغ

 ١ ل ل ير ل ل ل ا 2 ص رس و و ممم وج 6 0 1



00- 

 ظ نكيمل ول هللاو هبحو اذه ىلع مالأأ هللا وداحا لاقف هايا هتئفف توصلا تذخا دقو هيلا يناسرأف

 ينبا وهو فيك هتبحال ةبارق هلييو ىنيب
 . سس وص

 اكر أ ةئددملا 0 * يننا هللاب بضاي يرتب ثلا

 ايقثم اعاري عر تكرح مك مهاكر ثحح انزح اوعطق اذا

 | يط واد والا لقتل نم هيلو ةمئام:نبآل ءانعلاو ةصفارفلا تن ةتانلرمشللو قبولا
 ْ ةشئاغ نبال يملا ى م لحم | م هنأ رهاط نب هللا دينع طخ باتك تدحوو

 ظ دي ايسر را

 ,ةلض نب رمغ لفقو ةبلغت ني-رفع ني ليقو ورمع نب صوخالا نب ةفأ 0120
 أ هنع للا يضر نافع نب نامع ةجوز ةيبلكلا بانح نب ىلع نب مغمض نب نصح نب ث رخلا نبا

 انثدح لاق يرهوهلا زيزءلا دبع نب دمحا اهريخو هريخم (ينريخا) ناهء ىلا اهاقن املا محال هلوقت

 0 جوز لاق هيبأ نع ديعس نب دلاخ نع مكح نب دمحم نب هللا دع انثدح لاق ةش نب 0

 نإ نامع كلذ غلب ةماما نب رمت نب صوحالا نب ةصفارفلا تنب دانه ةفوكلا لع درو صاعلا نب 1

 | تكي الحو امسأب يلا 50 تن ردع و61 يكل ارامل ١ ينغاب دق هناق 0 هلا بك

 ع 000-0 1 كف ه3 5 املا اذان و صوحالا نب ةصفارفلا تن 6 أمسأ ناف دعب اما هيلا

 انض هنبا ار رءاف نامع ىلع هنا يدحا ىطخم ةصفارفلا ىلادبعس ثعبف اهحوزف تذااط'

 ظ كنا ةينباباهوبا اطل لاق هيلا اهامح 5 املف ايئارصن ةدفارقلا ناكو !كسم ىض ناكو دابا اهحوزف“

 ءاملاب ىببطت و ىلحكتق نيتلص> ينع ىظفحاف كنم بيطلا ىلع ردقا نه ىثي رقءاسن نمءاسن ىلع نيمدقت

 0 اهاها قارفل تن زحو ةبرغلاتهرك تلمح اءاف رطم هباصا نشعر كحيرزوكي يتح
 ع

 اكرا ةنيدملا ع ةيحاصم »+ يننا للاب بضاي 6 ل

 انبقثم اءارب عر تءزعز ام © 2 0

 انطملا ءانخلا ينغيام ليولا كل * مهمض نب نصح ءانب |يف ناك دقل

 م هلايح 6 0 مق هنعهللأ ينوانات ايل ل

 8 ال 3 ىلا علصلا نم ت 0 1 تااَهو ثيلا موقأ 5 : يلا يع وش 1 امإ لاذ 8

 تءشوجام للا وف كي || موقا نا ماو يل يم وش ” ناامإ كلوت امو علصلا هداج || !قنبلا نوملوع 2

 اطاعدو اننا حس هب هيد كل ا تتماةف كيلا موقأ لب كي دو يندب م دعب ةواهسلا تاينح

 اهل لاق مث هتحرطف كرام ىحرطا اط لاق مث هتح رطف كءادر كنع يحرطا اه لاق من 7 3 ١
 لح نم ا اهرازأ 1 كيلا كاذ تلاقؤ كرازأ يلَح لاق 3 هتعزمف ا يعزتا

 ن. دمع هال لاق ة ةسسشس نب نمح اسدخ لاق يرهومازيزعلا دع نب دحام هدنع



 مما 1-0 5 5 ١

 : ١

 ١
 (؟للذ

 راج متكلم ا ىلو* حارب 5 ينلأ ن نع ري# نا دحاولا دمع نء ديار نأ ىدع

 دق سانلاب اذا حاصلا يف م كوش نيو 2 # جرد دقو تر تاق راثلا قاةهن دلل

 ةتدلحو ىف تءهر 1 فويدأأ مه. رادلا 6-29 0: غلآ اا سا سما اولزو ه> وألا ن .اولذد

 تلال ترعلك عدا رم ىلاو نام دب يف فد. ىلا ر اذ 101 يعامل دو هلع

 وعلو هت ةمرح نك ماع لع , مطوخدل ي رءعأف كرر َّح يد نامع اط لاقئاهر ا ةصئارفل ||

 نورك اوحر 7 دا نينبصإ ل امد هّشاق ف. تااب ةئعللا ىكر هيلا ل

 دبع نب دمحأ ( ينربخأ ) تجر دف ىذم وقلت أ ديعان كالأم لاَقذ 03 ينأ َن 6

 لاقدسبأ نع كه ب دلاخ 0 يئاطلا مكح و هللأ ديع 00 لاق ه هش نإ نم 0 لاق زيزعلا

 ةصقارفلا تنبب ةلئان تلاق هياع هللأ ه 3 تاع لك ا

 ورع ىنأ لوضف انءتييغدقو < 0 ال ىلامو

 0 ينأدح لاقدحأ ( ينريخأ) )١( )ها ةيقعنب ا نإ ليقدقو ةياورلا يف اذكو

 برح نع برام نب ةءاسمو ىدشلا ن نع ةلعو نب ريك نع فتم ينأ ل ندد نب لع انئدخ ل6

 | عم نامع ص.ّش تثعبو ةيواعم ىلا 2 صقارفلا تنب ةلئان 0 ديزي نب دلاخ-نبا

 | يأ نب ان ىلا مف[ رفلا تنهب للام نم ةنتاب أ نب نكت نب نذرلا دعوا شب ني نامعلا

 نءو ذعأو ةلالضلا ن 0 مداكالا كيلعو ل ىلع نأ يذلا هللإ كرك ذأ يناذ 1 نا

 ورغم يذلا هتفياخ ق>و هقح كرك ذاو بة دشأو ةمعتلا بأ 0

 ىلع اهادحإ تغبناق اءمدب اودامأت اواتقا نيئمؤملا 5 ناتفاط نإو لاق هناف مكياع هللا ةمزعبو
 0 نكي م واو ةيلع ىغب نيشؤملا ريمأ نإو هللا عأ ىلا ءيفآ ىتح يغبن : يبا اولناقف ىرخالا

 همدقل هرصني نا هلل مابأ وجر سم لك ىلع قط ىتأام هيلا ىتأ من ةيالولا قح الا قح مكلع
 فريش هاطعأف هبا ذا + معأ لا هللاو ةلؤودر فدصو هللا يعاد باحأ هناو هنالب نسحو مالسالا يف |

 هيلع هللا 00 0-0 هلك موا ةدعاتل 0 ينال هربذ م اع نما ناحل كرشو اسدلا

 ' لك هنوينع مه>وأ_سإ هباونأ ىلع ًاماق ,هراجو مهليل هن هب وسر 4 هراد يف هورص> ةئيدملا له نأ

 3-0 ع كا كانا نو رشو ينال اون ءاملا هوعنم َر> هيلع ار 1

 .نايرتطملا عم ىلع ناو رسأي نب رام و ركب يبا نب دع ا م سما ا رم“ لعاو ةلبأ |

 ! ىلاعتو كرام هللأ نم يذلا لدءلابر 3 و هرمصمب مو نيئمؤملا ريدأ 6 لتاش هن ملو هنيدملا لَه ن

 الو برد طايناو ة هنهدو نص نم 2 وطو ليدهو ا لده_سو ةعاز> لتاق ,ت تلظف هب

 0 هنا مث هرخاو هرءأ لوا يف هيلع سانلا دشا اوناك نيذلا مكل تيس ىف 1 مهرئاس ىرأ |

 ل لوللدرلا اءمسأو كلت ملال ةاعباد 5 ةومع راثدل ولا ىلا وأ ةيلئان ىلا هيا يففالخلا 6 دو



 (ةذ)
 ظلها 767776770777700 آزآظآظآظآظآ7آ

 مهابق لاتقلايف مه نذأي هيلا نوذ ري هوتأت رفن ةنالث رادلا يف ناك نم نقف ةراجحاو لبثلاب

 نوديرب اضان دحسملا ْق نأ اولاقف هبا هيا ند سس ةنالاع مهءاحف رادلا باب اوقر ل 5 00- الا

 نهال يفو ةءار> الا لّتقلا ىلع كلذ مهدي ١ مب اهودرف مول ماع أودري ا مهرمأو هنع ظ

 ةحاسأو ةعاس هيف ساحو قلطناف كو 3 5 ددسملا 7 جرخاف لدلاب سانا رع ارد ا ظ

 ىلع ند نكد ِش ناك دقو رادلا لذخدف لع ادا فر امو ةيحاب ص ند هياع ةلاغ٠ موقلا

 نبا مهءلكف موقلا هياع بثوف اعرد تسيلام ملا الول هباحصال لاقو هعرد سبلف حالا مهمماع

 يذثإ هوزغل الا هقاميمو هللا تيك + ع نأ نامع لإ 85 ثعاو هفردك ف اقاثيه مياع ذ>او ريد نلا

 ركب يلا نإ موه 0 هناع كل 2 4٠ كو الأ 55 0 حالاسأا م وف اور 2و هوءلاكف ٌْ

 تاب رض ثالث هد كح ىلع هوا رمضف هتفياخو هللا دعانا 5 بقللا هوعدو 4: داب اوذ>ا يح |

 ماعلا يف تعلو ير حر قوف نك ىلا مدق٠ ىلع هوب رخو تاع 5 تالي هردص ىف 5: هوذعطو |

 نب هسش تنب نما 3 000 تا علعف نوديرب مهو ةأيح ا و هيلع تطقسف

 مظعا نيئمؤملا ريما ةمر>و ائباس نماث 06-70 اطو .ان أطاوتق هيلع ىعم اهسفن تقلأف ة ةعسر

 5 ننا هللاو هناو همد هيلعو هبوثب مكيلا تاسرا دقو هشارف ىلعو هيب ف هءلع هللا ةمحر هولتقف 5 ١

 رصتتساو هيلا انسام ىكتن اناف نعو ىلح هللا نه متا نيا اورظناف هلذخ- نم 0 اا هلق نم ملا

 ةلذملاو يزآلا عراصم اي ايندلا يف مهعرصو هلق نم هللا نعاو نام ىلع هللا ةحرو هدابع حجو هيلو

 مهحاورأ ب هذي واهتلتق اولتقي 9 يت>ءاسنلا اًواعي الأ م ا ثاالها ن ه«لاحر كاشرودملا] ل مم ىنذو

 ةاسك
 اقالت الا نا 2 ىامادي * 2 ما اف

 ايناعلا توم رضح ىلعأب | سنقو # اهيماك نيميبالاو ب سي أ

 اناع اريسآ لق منأك * ةيمشدع ةخيش ينه كدحضتو

 اكياحا نعءاوقلظأ ق ا »+ ةعسأب 0 دقو لوقأ 'ز :

 لوا ليقث قحسال ءانغلاو ىثراخلا ةءالص نب ثوغي ديعل رعشلا

 6 هبسلو ثوغل دبع راب م ةعف تل انخأ 0

 لوق وهو ةءاللص 0 صاقو 0 590 نإ ثوغ ديع وه لب لقو ةءالص نب ثوغل ديع وه

 اك م , هلع نب ورمح 3

 2 ََش اشنب رباع 7 ناطد# ىطكتلاو ,أ لاق هأ ناطدق نب بر نب بحت نب َّّ ع 12

 اوعدتم نم 2 لب .توضا دبع اكو فلن بر 5-5 لاق حون نب ماس نبا
 ىلا يناثلا بالكلا موي ىف مهدئاق ناك وهو بعك نب ثرحا ىنب نه هس.وقل ًاديس اسراف ةياهاما

 ظ مالسالاو ةيلهاجلا يف مط قرعم رعش تيب لها نم ثوغي دبعو لتقف رسا مؤياا كلذ يفو مي يفإ ْ ١
 سس سس سا
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 ضاش سراف رهسمو هوذاو ةءالص نب ثوغي دبع ب ديزي 0 ليقطوهو يثراحلا جالحالا مم

 ظ ةءلع نب رفع> مالسالا كردا 0 مومو حيرلا فرق مول هليع 2 ليزنطلا 5 صاع نعط يذلا وهو

 اكولعص اىغاش اسواق نط هكا نا ةيواعم نب ثر 5 نب ثوغب كيع نب تا را نب ةعسر ل

 روكذملا رعشلاو ءانغهيف ارعش هل نال ادرفنمرك ذي هربخو اربص لتق مث ةنيدملاب سيخ هد يف ذخأ

 ةداولا هس يق عمج يذلا مولا وهو يناثلا تالكلاا موب يف هلو ةالصن ثوغبي دعا عض ذوأا اذه يف

 00 ذ اهف مويلا اذه ثيددح نم ناكو ذئموي ل 3 و وزب هب ترفظف ميغ ب نحو

 نب قحساو يضلا د هعان نستلاو هيأ ع فو ثهو ءالعلا نب ءارعرا ل ع ةديسع

 الار تيتو ةلئاقملا لتقف رقشملاب افصلا موي ميك يناب ىرسك عقوأ ال اولاق ىريئملا نع ضاصحلا

 لئابقيف لسرلا اوثعب م ميك ينب او.نتغا اولاقو ضب ؛ ىلا موضع ي 28 اح ذم كلذ غاب يرارذلاو

 اوزغت ال مط لاقف ىرتأم نهاك وهو يئراحلا رومان عب ج>ْذم تلاتف ةعاضق نم اهنالحاو نعءلا

 و أ كج نوكذ !ابج ًاهابم نودريو طاقعأ نوريش مات مف َْى

 نمسزو هاد 0 ثوغ» 0 ع جح دم سكر ناكو املأ رع ا اهفلو ججح دم ند و وأ

 0 كلذ غلبف مم ىلإ اول 0 ت رهلا نب نك 2 2 ريلا ةدنك سرو 21 هإ لاقي ن 1 اره ْ

 لاهو - 7 ههاولا 6 0 وهو قمح نب ِ أ ىلا 0 5 م سان 0 بابرلاو ْ

 قخأ لف ليلا اير برحال هرب بم ةل#< برو 0 نيق.رفلا مزحا ناف او
 لها لقا و بردلل اودعتساو اوءيم«مثك | دنع نم اوفرصنا املف فاّخا نا ةعامحالو ليولل

 روماملا ني مسطلانب ديزيو مرن ديزيو نادملا دبع نب ديزي مهفارشا نمش للا ىإ نم نشلا

 نب حابر نب ديز ينب نم لجرو بالكلا نم ابرق اولزن ندب اوناك اذا تح -ربوه نب ديزيو

 5 ريهز هل لاقي دعس ىنب نم هل لاخ دنع هل لبا ىف عابتز نييتممشم هل لاقي عوبرب

 تمشملا يكرف لاق مهرذناف ىملا يآ قى > مهقي رط نع حتت ةولبالا كنود رهزا لاق تمشملا رشا

 1 مهوحبصو موقلل ود مهرذنأف بالكلا ىلع مهو كارا دنس يأ يتح راس مث ةقان

 و لدحر لء>و اهودرطف ملا لع

 هبايرأ انغ بالكلا ىلع « ةبآتنل معن ماع لك يف
 لاقف هل سرف 08 ا دعس ىني نم مالغ هباجأف لاق

 كاك 1 ل ا كيرا ىربس قلق ام

 * هبانع ريض داي+ ىلع *

 ىرقنملامصاع نب سيقدعس ينب سيئرو ساسج نب نامعتلابابرلا د رف تانرلاو دعم امال ل

 موقلا نه اند نيح يب هد لاف

 هنودتتلو موق هحقلي # هنووخم م ماع لك يف

 هن ودان اعط لا ا الو * هونج الق ىو هباير 1
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 هنو> ربا تارهتام ها 0 ا الا م

 ىلوالا تّدثو ايصع ايصع ليخلا م2 اف معنلا متقتسا اذا 0 دسار لاق

 الومعتلا هوو اودرب يتحم ك1: !ورا :رقموتلاكب ق ةغطناو نيف موقلا ما ناف قحاب يتحىرخالل

 1 رف سانلا ئاوأ يف اوتاف بارو م تدير ك3 م 1 مهصْقْا اختي

 اديدشالاتو 9 أول: قافموقلا طاتخاو مهخامر ا و رمضل اولمدحف اهه و>و لق 9 َّىَد ع :| أولقت او ميلا ١

 ند ةمأ تناكن ويلا ها نم لح ردل# ساس 0 ناكل لتقف راب 2 ناك اذا ىح م60 ا

 ةيلظنللا نبا ااو اهدؤذ هامر ني>ناءالل لاذف هامري ذلا وهو 5 نب هللا دنع هل لاقي ةلظنح يفإ |

 مفنامعتلال تف موه زوس م ينب نا نمءلالهانطظو الثم تيهذف ينتظاغدق ةياظا> تار كن تاكا

 اوديصا أءلف اذعل موضعا سرا وتاف ليللا ممل ردء> 6 اولتةقاف مهيلع ةءاردالا كلذ مهدز ١

 وعدي مداع 0 نسق كس لاي ثوغ دب 72- يدابو كاس لاي مداع نإ 0 يدانف ل لاتقلا لع اودغ

 ىدانف 5 لاي يدان نديق كلذ عمس 8 اف ةريشملا ليهدس وعذب ثوغ ١ كف هعو ميك 3 5 ديز نب لاوس ا

 كلذ قار اماق ورم ا ل وعدل 00 وعدل سل 5 لأب توميادصل

 لاي نسق ىدانف هلثع اوعد الا راعثب أوعدب ام هللا م د مهام لاق ثوغي دبع عيأص نم سو

 يم رجلا هللا ديع نب ةلعو عم املف اسعاقم قاب 30 لا 0 ارا يفإ يف“ ناقل
 أ

 دقَسا ودب مولع تلح نم ملا نو مزوعا نذ لو ناكو هحرط ذكهوب ءاوللا بحاص ناكو توصلا

 لوش مع ه لحر لعءحو 3 ره عظنا مهومزوف بارا

 ناينلاو هب. يف 3 ام رخغ * 1 م 1

 اكار الإ لأ التاق 7-52 ايا 1 1
 »* اماد مف نء ءهطلا تدد»و يبا «

 تك نب لعر وهو لبعر يب ند لوةف تنا قمل ايما دكا 35 3 31 لمحو

 اذإ 8 لل ءادفإا صخ 05 كلذب نوديرب قاما ناكف ناد مهو ل نإ تا را اوخا'

 555- ةل.عر كال تال 09 تك لو و مك يف ن' 4 طن “الا همفد ممم اريسأ د

 دبع نب ريس ينب نم ىف هرسا ثوغي دبع رسأ ق> نررسمأبو توفل كن رافد

 يدارملا د.عحانب ورم س رو دوبهو دو.هسرافو ود» و يع رقلا حابس ن 5 ١ ةيقاع ذكموي لتقو سوش ا

 نب ءاربلا ةدنك سيرو مهالا ىمس ذكءوبو رقنم ن 7 كلا قب يعد نإ 0 الا رساو

 ساسج نب .ناعفتلا امهاتق“ةيواعغةل لاقي ثزعا ىب نرخ ضحاوا فراق رذألا ملا تلتقو سيق ظ

 رارض نب ةّصيق هلق نهاكلا ياما ديبل نبا ةرمض ونب تلتقو ةسمح مهفارشا نه ذئموب لاقو

 همأ هل تلاقف جوهأ يمشمملا 5 هل_ها ىلإ ىعشعلا هب 0 ثوغا دع مو يذلا ر 6 نبا

 م موقد. نك هللأ كد.قتلاقو ت ب ا موقلا كيس انا لاق بث ا م اليج امظع ثوغا ديع تارآ :

 ثوغإ ديع لاف جوهألا اذه كاذبا نيد !
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 اناع را يلق ار ناك * ةيمددعة>يش ينم كحضتو

 ىب قاطنيو لبالا ن ءام هناك فلسا ىطععا لاق كاذ امو تااق ريخ ىلإ كل له ةرحلا اهنا اهل لاق من |

 ثرحلاينب ىلالسراو لبالا نم ا هل ن مضفهنم تارالو دق قعدت نا فوخا يناف متهالا ىلا

 لوقي توغر دع اشناو مههالا ىلا هب قلطناف ىمشيعلا | اهضبقف هيلا اهب اوهجوف

 ايعاسملاا 0 و. © ادلأو ةيربلا نيخان مهأأ

 ايهاودلا قلأ متلا ينفقثت الو « مدالب يف ايناع اريسأ كرادت
 يهدم ا سراف مكل لتس ملو انسراف لتق دعس ينباي بابرلا تلاقف هيف بإب لاف دعس تحف

 ينولتقا مي يباب كوغي ديعلاقف هلزنم ىلا هب قاطناف ىميتلا ريب | نب ةمصع هذخأف مهلا مهلا

 1 اواو ل رج لأ ما دعوا كل“ امو ةءصع هل لاقف ةعرك

 الاقفهل نيثبا هعم كرثو ةمصعدهنع يضمو فز كرو لك الا هللاَعب اقررع هل مطق من رخل هاقسف |
 كلذ يف ثوغي دبع-ٍلاقف كب عتصهللا تيأر اراك اكلست تئجو نوعا لهأ تعج |

 ايل الو عش موالا يف ل اف * ايبام موالا فك ينامولت الالأ
 802 نم ميج | يول امو ليلق # اهعش ةمالملا نا املعت ما

 اقفال الأ 3 يامادن * اغلشف تضرع اما اك أف

 ١ الا 5

 ةيتل لانمي ين 2 ولو

 ع أ رامذ ي مح ةييكبلاو

 ةيمشدع هذعيش ين كدعضتو

 8 ةكبلم ىعىعتملع دقو

 هع ناجل اودع دول
 |وددعداف مكلمدت نر شعما

 انك نو
 اماه دبل نادم دا عاقخا

 ىيطف ماركلا برمشلل رحغاو

 امعزو دا را اوس هي داعو

 انذإ

 0 ًاسقو

 الاوت 1 2 اهفلخ ير

 امال نفط 0 ناكو

 اساع اريس 0 ر مناك

 0 ْ 12 نأ
 عال او رسما

 ايئاوب نم نكي مل ع اخأ ناف
 ايل اهب ىتوبرحب ينوقلطت ناو
 انلاتملا نيبزمملا ءاعزلا دشن
 ايضام يحال ثيخ ىض أو يلع

 ايلاوعلا ىلا اودعنأ دقو كب
 0 ب فن يرك ىلإ 3 لقأ مو ل 7

 < عم. -

 ض),

 نتاييضحيسو١ ى. د كض شيش

 الإ اوبأو مهودحمب محط هناسل 0 ل1 كتوم ورسا هو 0 تكحيذف لاق

 نامعالا 5 عرخلا تشب ةئفَض كلامك ساسدح 0 نامعنلاب هولتقف هيف
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 تتسم سسساسْسْْسسسسسْسساستببلس

 هنوذوم ىملا ةاضاك ةضافطف «* هتيحو.يناو د_ه هقاطن

 هنود أما الا هب انلتق امو * ترفشول سلا ءافش اندحأ دقل

 ديما نب وروعا عابس نب ةمقلع لاقو

 انرام الب اذ هف تهرك | # ةحولخم نمالا تينار امل

 انهاكلاللحرلا ىحم رف رعب # ٌؤرما يلف اهذذ هل تلق

 ليدلا نب سماع ىن يغب ل وهو انهاك ناك د.ءلا نب ورنا ديري انهاكلا ل>رلا ىحر فرعي هلوق

 بلاط مث نوكشي ناك ءاربلا نب بابرلا مهنمو هدلو يف كلذ لزب ملو سيقلا دبع نب يهفأ نإ نك نإ
 هنامزيف اوء.سسانلا نأ ناظقيلا وبأ ركذف مالسلا هيلع حيسملا نيد ىلع راصف ةيلهاملا لهأ فالخب
 بهارلا| ربو ىنشلا بابر ضرالا له ًاريخ سو هيلعهللا ىلص ىبللا ثعبم لبق كلذو ليللايف يداني ايدانم

 وهو ةب رخم هدلو نمو اشط هريقىلعاوار الإب اي راادلو نم دحا تومال ناكولاقدعب تاي مل ر>او

 هللا ىلص يبنلا كردأ دقو هايا هسبل ةرثكل هب ردن حالتلا نال ةيرخىمسامإو برعلا داوجأ دحأ
 ناكو راتخملا باعصا هوجو دحا ةبر نب ينئملا هنباو يتامعلا يدئاخلا نبا ىلا هلسراو ملسو هيلع

 لوي هيفو اداوج ينمملانب جاب هنبا ناكودم زهفنيص+ | نبدابع هبراخ اهذخأيل ةرسصبلا ىلا هب>و دق
 سدقلا دبع ءارعش ضع

 ءانك ةميكم لكل كبارا ىلا نر اب الأ
 ءافتملا هللا "نم: اذا: َّللع ه7 انخك تمدان امئاظأ كمولا

 اًؤاسامهرصب اني- نس>او# اهوعيض مراكماموق ىنك

 م7 ةعق ولاو توعل كيع ثردح ةقامس ىلا ريللا محجر 1-0

 هيلَجر عر ضحي لمحو لزق هب رقسف دئسوب نءلجر قل هناطيعرللاللا كش ن1
 نع هحرطف ابأف ىنفدرأ هقحلا هل لاف ةعافر نب نمبتق نب طبلس هللاقي دهن ىنب نمالجر قحلف
 كلذ يف ةلعو لاقف هولّمقَف يده لا ليلا ت ؟رداو اهيلعات "رو هسولرق

 نجلاف ريغأت مويلا ناب تملع 8 يضاف وعدل
 رساك ءامه نود باقع يناك # ةريتو هنأ سبا ءاحن تو

 رطام بيضاهاوذ موبةفخاطب * اهشير ديل ءامقص ةيرادخ

 راع كما لفلافادر فكو #* يفدرهتن!لهىدباللتاقدقو

 رضاوللاو مهيدإب ينري الو © سعاقفيب سبتلنال عطتساناف
 رجانحلا زحذا بالكلاةادغ « يتلاخ ويعأ قدر كل يدل

 رساوا م يف مره تسبلف * ةداوه مك ىف وجرب ناك نث

 دصللا نب ورم ةقال كلا
 ايصاوتلا باشأ دوره سرافو * ديس عرصم سأرلا لاذق باشأ

 0 ل ا بي تي وسيول بج يس: داب وج و و جس وب وسو سو وح ب سس ع سم



0 
 رجس اا ضصتلسلسٌُْ[_[2.لسلسسل 2 ا____اا_اتا“>+؟”؟بب(؟ب 07 7س: 337070777

 يذلا ريعكم و زرحم لاقو

 ا ىدف

 0 واذع جح د انهت دح لف

 * موهحاو مالياق مهاح نراك

 م, ور داص مهوانيلا اوراس

 * م يذمت زارحل ايطم تلظ

0 

 ارا ا تقاعد 0 بشن ن

 8 اناوسن نع عوربال نأ

 ماطا نكسم نم حيصإ برض

 هاك امو 0 دقو

 ماحلا ىأ م نهوأو »

 مالظاب دم ىنب موب مهو * اهلكذكب بنكينب سؤرتاظ

 نعم نب سوا لاقو
 انما ولأ لئابق « انغاذا بالكلا موييفو

 انيمحأ 0 و نادموا * مرح و تءمتج ا جح ذم لئابق

 انيرداق اءمح درد> ا »# ماها ُق اوراس ع سيو

 بذكن مل انوتا نا املف

 ىلوو لق مهم انلتق

 يراسا اف مم تضافو

 كلذ يف ةيقع نب ناليغ ةمرلا وذ لاقو

 ةعاج تالا اق يذلا ي عو

 3 مر انتطعأ 3 هك

 هلوح لكلا لج وغيدعو

 ا نورا ف ةععغ

 راو ذو ةداوهال الا

 انك لاما اللا قايل
 مرح وا لاقو

 ان ريغ سانلا اش انرضمام اذا

 انه لاقَو
 ةراغسدقلا ىسما ل >تدهشاف

 منن او كلا عقن هب انرثأ

 جحذم انو مرح 3 نوما

 ةمدص يقافالا روك وهثانمدص

 اس ءاهش ءاهش ثدحطن اذا

 ىدنكلا سبق نب ءا ربلا لاقو

 اديدحاموي ممتانتلتقت 0# .

 اقوس نيحلا انقوسإ انثج موب

 ن

 # ج

 0 ا ا ا ل

+ 

 انن

 اوله نأ مهائسا لو

 اثيراه اعاعش مهدي رش

 انرعشذتم مم د

 الا مر نما رلا مهدعسو

 رقنمو ىغالا مرةلاوذب رارض

 ركذملا ماسلا هيث مريح اَذق
 * عليا ادا. ودم يضت

 # رءشملا ءاحنتلا الا

 رسعبيو مانالا توصلا عمسإ 8

 رضع الو انا_ح ا فعضأو

 قئاقحلا روغث نع لع نالت

 قرافملاب ىتاللا عش نوري

 قئاوخلاتالماعلاق وف توملايحر

 قهاوش لاوط داوطاب اسامع

 قراويلا يفرشملاو انقلا عامش

 بالكلا را كاذو داع لق

 باغ 01001 مهناك موق ع
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 | رط >اذملاو درالافترد

 محو كولملا ةدزؤطم يفب و

 0 داو
 ايام وحرب مهصلا اندشحو

 كلويسو دوس دوسأ انقل

 قالو ىف أدهم وك
 يعافد الواو ىدرال ا

 يوقكت نكو ىدرلا ترقسا
 تا ليوعلاب 0 فرذب
 ىوقراف ىل الا ىلع ينيعلف
 لاحر دب ةايلعا ىغبا 52

 ثوغل كمع يثراحلا مهم

 نيئمو اهدمن نيثء يف

 مش نينارعلا ند لاحرب

 يرخلا هللا دبع نب ةلحو لاقو
 كك تا يناذع

 0 رارفلا ىلع أوموات ا

 اهااؤا ناملعلا اهمعاعلا, "4
 اعاشم اديدح اد> 3 0

 كك ب يح اوعداو ناطحو لاي

 ضايغ 0 دوءسلا ليهس نا

 تنك نباح تالكتلاب تحدق

 ثوغل كاع نوال هع

 أدارصو امهر>و نع تيل

 عاق عسقف نكن ملف ميت نع

 اردن قاوملا نايل لف

 تلال اهني واو ماسك نع

 نإ

 د

 د

 د

«* 

 نزل

 نإ

 نإ

 ا ان

8 

«+ 

+ 

3# 

«#2 

 آن

«* 
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 تاحالا دامو ككيو

 بابرالا 0 ماذحو

 باغرلا لاوظلا ثر ا ينبو

 تاهعلا نوذ راونلا ب

0 

 0 يود َنَع هر 3

 بارتلا يف اان 000 جر 2

 تارا
 تاكشتاب اهعومد ند ررد

 تالاكلا لق د وسالاك اولتق

 لك تك

 تاهش ناو نايتفلا دزو

 تاننالا ةضوحمم برد ان

 اهاخأ ب الكلا ىلع تدثاح نيح
 2 اهازيو اهروقص مكو

 اذه ند اهنا 16 لاب

 اعاوس بارضلاو نملظلا هرك ا
 نإ

 نإ

 نإ

#« 

 #١

 نإ

 نإ

 نب

* 

 نب

 اهادصو ريمحو مط 00

 اهاذن:لضفو اهءام اوعناو

 اهل يسم انما لا
 اها كولملا ةدنكك وو
 اهاري الوح لويكلا ضءيو

 اهباتم دعا كاذأ ف. تباصأف
 ايظا ءاثآ ىذ يح اذا
 2 اعانمو اهنانؤاهردشت
 اهاركو دن ارفؤسدق ور

 اغاتج :عاتذم ناسعق لئن

 مجمل ب سس معا سس
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 ( امة )

 م66 لاخلا تاذ راع ا

 : تبرتقا ةعاسلا لءل يبحاص اي * تبجح دق باطنلا يبا س.شلإلام
 هلا هع رمك 0 انه ان كيك عم لاب اه الوأ
 تيعل دق مويلا يداؤشب ةربسغ « ةيراح باطخلا ابأ وكشأ كيلا

 تدب امو ينم تبرق اهنلل اي * اهقشاعل رظناف اقلاونق قار

 رك ذو ىي نيىلعو يعاشا نع رصنبلاب لمر يلسوملا مهار .ال ءانفلاو رعشلا طيسبلا نم هضورع

 مهارب الدنا ةنابنب ور+ 2ذو يدبلا نإ مهاربال رصنيلاب اح زه هيف خ ريخشل نب ثرحلا نادم

 نرش فرعا ساحب لحر اذه هرعش ىف يلدوملا م هاربا هانع يذلا باطخلا 31 5 يلسوملا

 ل ءاسنلا لحأ نك ف اطلق 00 وهب مهارباناكو يدهملاتنب ةسابعلا ىلوم

 3 در 0 ذ هريغاو مهاربالو لاخلا تاذب فرعت تناكو ايلعلا امتفش قوف لاخ اه ناكو

 قحسا نبدامح د ل ى نبنيسحلا اهرب 5-5 هللا ءاشنا اهربذ دعب ءانغ هيفام لك

 .اهف كوشي ناكو ساحبلا 9 يأ ىف نكملا نيرقل ةيراج قثعتي ناك يدج نأ ينأ ينثدح لاق

 الكت مهرد تلاعب اهارتشاف اهربخ ديشرلا غابو هئانغو هرعشب اهرهشف هيف ىنغيو 0

 له لاق ا لب هل تلاق كتبذكو كريغ ىقدص 70 وقديم ناف ؟يت“ نع كلأسأ مون تاذ

 م تلاق مث ةعاس تاكلق لاق ىنقدصي نأ هفلحأ انأو طق ' ين ىلهوملا مهاربا نيبو كنب ناك

 لاخلا تاذ هلل ىهأ ىتح اناذعتك 0 لاا ب .٠ يف امو كر لملاك داو

 مها 0 ايفو هل اميهوف انأ لاقف فيصولا هيومح ر 4

 ايح ع م 00 دقو * ابر ةحارلاذ>لااتاذ نسحمأ

 ايايل قب و ايل يمظعأ ىلع * عدتإو اهادق يسفناهرذعامو

 ديشرلا نأ هاط ينأ نب دع رك ذو يطسولا ىرحم يف ةبا.لابلمر فيفخ مهاربال ءانغلاو رعشلا

 اموي ديشرلا اهقاثشاذ هريخيف لاقو دا اهزك د 5 هيوجج ةصق كاذو مهرد فلآ نيعيسب اهاريشأ

 ريمأايلاقف كدحو اهءانغ عمت نأ ىلع ةيراخلا كل انهو هيومحاي كليو هللاقف هيو امهوام دعب

 نيد سهوا ضعن نم اهل رج اموال دنا قدك ادع هكدنع نمي لاق هك سمأب [مف سم نينهؤملا

 فلتر لاقو ءركنأ اهاراملق الع وهود.شرلا ىلا اهحر دا راندا رع انثااممكادوقعوا ةندب

 نءهقدصف ردقلا اذه ينم كيلا لدو الو هلثم هيف بكت المع كتيلو امو هر ن نمهيوماي

 النأ كا مْ 00 مهم صهوملا ي رتشاو مهرضحأف صهوملا باحأ ىلا د.ثرلا ثعبف ع |

 نيئس عبس سراشب جارخلاو برالا هيوم ىلو نأ هتلاسف اعاضقالا ةحاح كلذ هموب يف هلأست

 ( ينندح) هناح .يف م مل نا هل اع نا هدعب دهملا ىلو ىلع طرشو هب هدهع هل بتك وكللذ لعفف

 سانط هللا ديع نب دمحأ ىتثدح لاق يمصاملا هللا دبع نب دمم ينئدح لاق ىلوصلا ىحي نب دمت



 ( اا
 لربي يبي يي 7572222 ببيت

 ا
 | امو هتعدو لاذعلا تادبف رع ةلراج لع دج 2 ا اللاو ىلودلا اعلا 18 ميهار او هللا ديع نع

 اهدنع ماقأو لذخدف اهلا لدي نأ هتلأمف ةيراخ هتضريءاف اهدبري جرذو اهيلا ريصل نأ اهدعوف

 .ا!لوأوجو سان || نسعد تاكو هب هلغد غأ عش هل نياطأل هللاو تلاقو لاخلا تاذ ىلع كلذ قشف

 | يف ناك يذلا لاخلا 2 ضار 2 ةعدك همضوم 2 4م نقع ىسانلا يي ملاهدخ ىلع كاك

 ند رظنا عيبرلا ن ن 0 لافو هعضوم نه جر هنم عاب بهل قذف دشرلا كلَد غلبو اهدخأ

 ديشرلا هف ردق 2 ف ل كلا 2 0 اجا | 5 ناي ا تى 5 ةعاس || 0 2 ”ءأ 0 نع بايلاب ' |

 للا او هل 4وسر ىنء ىلع 0 اذهىف كم لاقو ريخلا ا

 وه

 هس ومع :

 لاح هريغي ال ن 2 ىلا تا نو ةاظيفح اذ نحب لان 0

 دحومي اهريغلع #* تفطمت امل لالا عطق ناك ناف

 ا حو ايد نتيلا 0 هه لوءحو ع 0 ع لالا كاد ىلا بشرا ضوف م .هأرب 1 هائغ

 ٍ هع ىنادح لاق ىب + نب 7-5 2 ثلا اذه يف هانغق يبدوملا م هار ل د رائد 3 سابعال

 أ ناكف راثكتالا ديم فغشاو ردا ىفمقنلا ةيدععل مجنملا يهود نب ده ناك لاق لضفلا نا

 انذيإ ' وص

 تارحلاتيش اذني امفو يبر>و * أملس عمم 5 لق أ

 بنذاهل سياناك نايل باذالو * !مئذمتنك نامويلا ين ذ لثم ا

 فخحالا نب سايمال اريك دشتي ىسوم نب دمج ناكو لاق ؤرعع نع ملطس و لاب ليث“ يناث
6« 

 هي و 0

 بعشلا مثلي ذ ىلا يذلا ري_ثء * يوطلانم يت: لاخلا تاذتنإلالا

 بتع هعبتي فوس نا هب يماعأ # اضرلا كلذ اميل ٍتيضر اذا

 بذلا اهو امنلا_ضيصص اطاساو « اهدودص فو>تدذااماذا حب او

 برج .مكملسو د_ص مكفطعو « ىلق يكحو مرص كيلاصو #
 سديلقا تامسقت ن 00 اذهنا هللاو هدذ 'يغ لك ازا لم> ىح مقام نسل لوشو

 | لاف اتاذأ تكي ياغملا نع ىطمواب لقت نأ 1 وملا مهاربال ةعبرالا تايبالا هذه يف ءانفلا
 | كاجو ءايضورحس نهؤنيف سلا لوقرو غاوي دبكرلا ناك يتاوللا يواوطا كا

 لو, نويفو
 تنجو ءاضو رجس نو. .كتحو. ءاضو ارخس نا ٠

 ثلثلا .اغاررتو يتلق. يان “© .اهل بذالو رخيس تذخأ
 نبلعنب هللا درع نب دمحا انمدح لاق يدسالادد# نب دما انثدحلاق ىلوصلا ى نب دمم ينادح

 0 اااااااااااااااااااااااااااااااا

 (رشع سماخ  يئاغالا-١١)



 ( امم
 1و7 سس سس سلم

 , هتيراح ىلا ديشرلا هجو لاق حدد نب ليم.سأ نب دمحم قدح لاق ىمودلا فوحنم نب ديوس

 ا لاقث دغلا نم هتءاج مث ةلمب 35 كلذ هيلع تلتعاف هللا ريصتل رح
 ل كلمعأال س 1 عدو در شالا

 ام 31 ة دهقلا الا كقغعأ ال تاو الو“
 امونلا عع بح كاك يداقب تاكل نأ و

 اموسلاو روملا ىلغاف ل #_صولا هتمس نم ايا

 هناسل ىلع اهلاق فنحالا نب ضابملا نا لبق دقو, لوقي نهفو لاق

-__ 
 ناكم لكب يباق نم نالحو * 0 ثالثلا كلم
 ينايصع ىف نهو 000 اسهلك ةيربلا ين_عواطت ىلام
 و نع وق هيو :ىورلا 0 3 الا كاذام

 |! 1 0 اما راع 0 رصخ للا طخ هم دقو نذل لانا تاكل
 هّتننغف ينغ لاق م !

 الملا نيلو طرالا ف نلفرب #*« الس ةلاقو مورلا نم

 هلأ كلتو نصتنلا اذ اب »# ىلل فو: ل رقه

 | لاق تقولا اذه ينك أروام لاق لعد اف هلنذأف عيبرلا نب لضفال نذؤتسا متهياع ع ديس تاق /

 | يف ىلاعرخا لاقكاذ امو لاق هناهك ىلزجي مل بيس هعاشلا ىلإ يرجن كلو نيْمؤملا رب 1 6

 تنيو يشأ ابلذ قو ىلعة_ذيدملا تذضيقف ةقارعو ةئيدمو ةكم ىل راوج ثالث تقؤلا اذه

 نع ىرهز "أ ٠ نع تع كلام نأ ىملعت م ىدمتا 5 ةينيدملا اهل تلاَتق هيلع تدغقف)' ةكملا

 0 ل أخ نم لاق مل-و هياع هللا ىلح يب الا نأ ديز نب ديعس ن 0

 يبا نأ ةريره ينأ نع جرعألا نع دانزلا يبا ن -:.ع اند نفد نك امن موأ مح الا ت

 اذه ت تلاقو هيلع تدنوو هنع ةقارعلا أ.معقدق هرانأ نمل ال هداص نادل لاو هن بو ةلع هللأ ىلد

 لوشي نويفو هدنع نيظحو لعفف هيلا نولمح دعو ديشرلا كحضف احاطصت د يدييفو ىل

 ناكم لكب يلق ند نال>-و #* ناتع تاس آلا ثالثلا كلمل»

 رخآ ديشرلا عم تجحجح لاق قباس نب يدهم ينئدح لاق ينالغلا انثدح لاق ىحي نب دمع انثدح

 هيرأ وح يف هل نودشانتي سانلا ناكف هتحح

 يىدادو قف بئاغر || نيطعيو »* يداؤذ 0 نال> دق ثالل

 #3 يدانتلا يح يتب ارق نهف * ي اق ط.# نيولق تمظن

 داوسلاو سا ونلا نم نوف 83146 اق نب لح كي. نش

 هفينغو لاخلا تاذ ىف هريغو مهاربأهلاق اممو
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 (ابو)

 و

 هس وص
 * >> اض مكب ابحي 5 تصقأ الاخلا ت

 أر ين 1 #* ام ينايح 0 لو

 اسذلا قرفا تلاقف * يا تاق دقو

 امو ورمت نع يطسولاب جزه مهاربال ءانغااو رعشلا
.4 

 تسسلم

 عجولا هتءقسا نك * لاطدق لاخلا تاذا

 « عزت هل ىتاي ينذلا ىف ماوس ىلا سيلو
 عرو'االوىب 0 م »# السالا كعنع 1

 عدخ هرمكلا 2 ان كرو ىلك فذ امو

 اممو ورم نع نع واب جزه مهاربال ءانغلاو رعشلا

 فيا

 تسل وم

 ثنخ نع ىل تاق امل هللا * ثيعلاريثكلا اذهاي 3
 ثعش يفهن رمل |ن 0 *# امدشم يي 0 4ع د

 ثيعلاب يرث ايف لكوم « ؤرما 5
 ينبل يبا امدلا يف لقل د ارقرأ ةلصخ 7 هللاو

 3 نع رصنلاب جزه رخآلاو نصل لا ع لوأ ليش ااه قا هيف و مهار ربال رعشلا

 1 نوه "ذو يلطعسواب ر ا زه عماج نبال هيف نأ ن يد اد م ل لم رمال

 ْ تارسبالا هذه لاقف مهار ,ال اكولمم ناك اذه العلا نأ 1 نك هندح قحسأ ن :ن دام أ تايزلا نبا

 582 هل اريذتسم 7 اءاعأ باطاخو 4ك ةيشغم تك ىلصوملا لوغم نب ءز> ةيراح 0

 ان عرج ةيزاع ميحرو ناقه نع هندح قحسأ ن ني ماج نا كلان ب

 أ لالا >تاذب رقت تاكو ةندحي ةيندم د تلاوات هللاغ اهدا يلصوملا لوغم

 هه
 كح نع ىلا تلق الا" هللاب .# 3 ذهاب باعت

 ًاضيأ.هل' لاقو لاق تاسألا رك
 تذكال نياق "يما لوف ©: نلقي لانا تال
 بعلن. ةيحيف "يرمأ لك « ينقينساف قا لوقأ َقأ

 ىكللانبا نعليقث فيفخو لمر نانكل هذ هل مهاربال ءانغلاو ردقلا
 0 4 وص ا

 ىح نم هومملا الإ هب سيلو *. هبحيت فلك ن ما ْريِهْلا يزج
 باقلا ةيساق لاخلاتاذلاب اف * ةقيقر نيقشاعلا بولق اولاقو



 م60

 بطلا رسي أ ةضارعاىرأتلاقف * ًاضرعم كح اذه اها ولاقو
 بنحال طقس وءالجربشنتف # مسّتب ةرظن الا وه اف

 تيس ويح اممو
 ناديز نبا كسهيف تاوغ اذا « ينانعلاخلا تاذر> نكي منا
 ينالعأو يرسم يف قحلا لعالا « اهب تفلح ام نيع يذه ناف
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 فرصناف هلههوف رفح و هبه وتساف هب راجتساف يحي نب لضفلا يلا ب والا 0
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 ينفك يف تجردأ اذا نإ يافا هنن الف

 اهنمو يئاشولا نع يلعس ولا لمر فيفذ ميهاربال ءانغلاو رعشلا
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 نيفدلا ءادلا نم »2 ايدك الد ص

 هل #23 اذن م يب نأ
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 يلابيال يذلا لفاغ ١١# وه ىلحلا نإ

 امهو لمر 3 ىكملا نبا 5 ذو نك هيف ش نع هباتك نم

 ايلملا ةفشلا قوف لاخلا تاذ ملت ام 00
 تدلا نه عش اهريغ ىو 20 نأ

 يو كابر نم 0 تيقس 00 0
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 ىل-ءاغ رحو يناعول لوزتف * دئاعاموي لاخلا تاذ لصو له

 ؟ ىليلخ لكن ود لاح كله كاذ نع# اهلاخأو اندسوع باس دق مأ

 اهراخاتضقنا يماشوطاو يملا ناو ميهاربا نع رصنبلاب لواليقثهباتك نءميهاربال ءانغلاو رعشلا |

 كتساوص
 رغم لها دس ده ادعل #* يش ءانانقلا ءغ نم نا

 0 ني بت ل وواكلاو هلوقلا ةولح
 06 مح تملا ةبآ « اهنم كلادب ناو ىنأ لح

 لبق هيث قو ضاعرلا نع 00 قاب نال ءاتلاو رازاا لك 1 وربع نب رجح رعشلا |

 هل لمر هيفو شيح نع يطسولاب لوأ
 اا ١ كلا اذه لاك لج أ نم ئذلا بكلاواور < نرخ سن 8ع

 لقو رون نب ور< همسأو عق سم نب رون نب ةيواعم نب ثرا نب ةيواعم نب ورمع نب رحح ا

 بحشاإ نإ ديز نب ددأ نب ةيم نب ثرحلا نب ىدع نب ريفع نب ةدنك وهو روث نب ةيواعم نبا

 0 ينرحأ) ناطحق نيرمين بحشن نإ ا توا ا دبل نع ده قل
 لاق يعاطقلا نب قرشلا نع هيبأ نع يبلكلا نبا نع يم يفادح لاق ةزاجإ ديرد نب نسحلا نبا

 زا 1: ازعو ورح ليرجح يلع كيب رك ل لاكش فا ملا ىلا ناك مايأ ع ترا

 ورمع نبةلوولا نب دايز نإ مث نو .ا وهو ةيواعمو ورم دلولا نم هلو فرخ تاكل ل رف

 راز“ نب ةعسر يف كالا وك راغأ يعاضقلا حيلس ندم ى ةطاعح نأ ل نب فوع نباأ

 ركل يف راغأ يح ليقأف هنازغ ًادايز غليف نيرحبلا ةعد رب أاننغ دق نآكو هلك قد مك هلزنمو

 ةبواعم نب ثلا نب. بهو نب ملظ نبا دس داو رع وسو ام ,ةكالام ذخأف رجح

 هعم اوليقأ ذخأ ا ايو أ كو أرجح > غاي املف ل 0 دا نم ةوسن حو

 نب مغ دبع نب عيلصو نابيش نب لهذ نب < نإ فوع مهنم لئاو نب ركب فارشأ دعوي ةغمو
 ' مح نإ كلام نب سماعو ةيلء# نب سدق نب ةعدضو لهذ نب نابيش نب سودسو ناببش نب لهذ

 انلعا لجحرلا ىلا نالحعتم انإ رحل الاقو محم نب فوعو ةيواعم نب ورمع لحعتف ةيلمث نب هللا

 ددرأ نايتفلا ع لاقو 2 فوع 6 غابأ نيع نود ء[ هلق[ راسا ضن ا

 1 ردع دخلا تتش لاق دلبا لخ يف ةيوانم نا ورم هلكو هايا ءاطعأف ينم هنذخأ ام ىلع
 لانش ب هللاو امأ ةلوبهلا نب ا هل لاقف هعرصف ورمغ هلةتعاف لبالا ىلا عني لحفلا لم اوق

 البلق تهو دقل هاو اجا وع لاقف مت متأ متنكل لبالا نولقتمت م لاحرلا نواقتمت متنك:

 | ىلا راص ىح ضكر مث كءاسام دنع يندجتلو ارش كسفن ىلع تررج دقلو اللد تمّتشو

 نيع نود وهو ربلإب ريفملا هل لاَ ناكمب ناك اذا يتح هباحصأ يف رجح لبقأف ريخلا هربخأف رجح

 تلا دششنأو روعتي> لاح ىلع مودي الو نولتيءيش لك ليقو ناسللا يف لاق (1)
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 ءزكسع لع انع جد احرف كشلا ع هل نالعو رخل هل ناسح الكود 812 غابأ |

 دق ةلومطا ن 3 ا رع نم ةردؤ هذ نطح ن نك ةمز . < ءاح ن 1 ٠ هلدات ٠ يدانو و دقو 0(

 بتطح ءاج ند هيدب ناد ر كك رو ءرا 0 هباق دا 5 ارك رحح رك

 رمل نم انهوانف هيدب نيب هاحرطف ةلو.بلا نبا هب اينأ من عييلصو سو دس باع اطتءاف ارك الع

 - دش ةءاعاو دج لاق مش افلا دان معو 5 لاقف عيياص اماه يقل اجو

 نيل قا لذا نع عيزه بهذ اف ىلح ىماب ةمل 3 را كاقف ودم 1 دا هارأو

 لاةفهل سداح ىلا هدب سودس برضف ةيحاب ا ركسلا لهأ قرفتدقو هن 0 + هباحأ ن

 ثيح ناكف ةيقلا نم عود نم انذو 3 لاق نالف نب نالفف انا لاَ 1 1 نأ ةفاخم تنا 35

 نآلإ كنظام لوقبامف اها لاق مث امعادو اهليقف ر + ءآرمأ دنع نم ةلوبلا نبا ادن مالكلا عمس |

 ملل لواط ورشا راودغتلا علاطي تح كيلط 0 نا هنإهللاو هب ينظ تلاق كنم 0 وارححب
 هاقدش ديزب نلطلا 37 م باكلا ديدث وهو هنورمديو مهدي ناببش ينب نه.سراوف يف هنلا

 نمالااذه تاقام لاق مث امءطيف هدي عفرفلاق ذئموي 00 اي ير نك

 أعان هّنم مزحأ طق الجو تأ رآلو 1 يذغب طق ةعسناذ تدع هللاو تلاقف هل كيحو هب كيت

 5-5 لءجأنأ 0 موثلا دا را اذا ناكو مانيال س هاضعأ ضعبو هائيع مانتل ناك نإ اظقيتسمو |
 يحقهسار ىلا طاس دوسا ليقاذإ 2 رظنا هنم ةببرق اناو متن ةليا تاذ وه انيق انيلا ءولمت اع ظ ش

 دقوهلحريىلا لاق اهضيقف | مااىوهاف ةطوسبم يرخالاو ةضوبةم اهادحإو هيد ىلا لا

 طظةتني كلقق هجم مث هيرش نسلا ىلا لاف ايذيتق اهلا ىوهظ يرخألا ليد وا ضبق
 طقس يت> ادبي ثب رطضافهمشف هتلواف ءانالاب ىلع لاو هموت ند هّشاف هنم مجرتساف توءف برس ا

 لاقل َىَ هتايل ىرمعسا جرح نجر كا املف سودسنذاب هلك تاكو قا هاف ٠ الا 1

 نيقيلاب تاحو شهد ىلع انذ ترعغ 8 وفخر ما كن

 نايكسم ا يل 1 ف »* و يعاب لان كب 3

 نب ع ىلا اوما يف َو> اوراسف ليحرلا سانلا يف 5 فداق 8 عيمج هي هيلع صق مْ

 هعرصو هقنتعاو هيلع 0 سودس و ةلوببلا نادي مما مزماف يد ال اتق اواتتقاف ةلو. طا

 ادئهرحح ذخأو ةيلس سودس 0 هنم هلي ذخأف اذ هيلع دشف ةيواعمنإ 0 هب رصلو هلق

 ركذهناف ةدم بع وبأ امأو يلكلا نبا ةياور هذه اعطق اهاعطق يت> اب 000 رم نيسر 5 نيب اهطب رق

 5 فوع تنب 9 مأو ماط اكمل دام هتحوز كلذ ميو عم مغ ردءار 0 مغ امل ةلوبلا نبا نأ

 هلو ورم هل لاش نبا ثرحلا | مسالا رح تكي كش هو 0 أ هو يناببشلا ملحم

 مزا > ينأ نإ مشل لوقي ا

 فجرت واق حاح حداق و رم * ياا 5 هلا سانأ م أ نإ ياو

 فز ام دب زم تراوغ اوذمغ »+ 5 دوفولا كل اذإ كالو

 قوس مغ نآ دعب ةلورملانبا ناكو لاق يمخالا ءامدلا ءام نب رذنملا اهحوزت يناا يه دنه اهتنبو لاق |



 (8م5)

 ةيرض ىلع ىتأ يتح نيموي وأ .اموي هب ماقأالا دا وب رميالو ريما يف ديستبو عنلاو ايابسلا نم هعمام
 دق ىن اك كرد ءوسو كدو تاذ يرال ىنإ سانا ماهل تلاقو امايا اهب ماقاف هتبحاف ةبشعم اهدجوف

 ْ لك ارجح يمن ندر دبا الق نام لك رج رفاه رفانم ناك محدأ دوم لير للا
 كدا و هرسأ اسودس نإ ةلورولا نبا ربخ ىف لاقو يضع ام ون ةضصقلا قاب ركذو كلذب رارملا

 | كولملا ةيد هديدو ىريسأ 1 لاقو كيذل سودس يضغف كاك طل عنا 7 1 امل ةيواعم, نبا

 سودسلاقو هلاع كلذ يف مهناعأو كلم ةيدب هموقو ورهع ىلع سودسا مك رجح ىلا مساحتو

 نابيش ينب بتاعي كالذ يف
 تدخالو نت !يئانتدع * مكممالو شبع مدعي ام

 بشن نهتعءمح امو نسق * يفب عمجو لهذ و الو

 ياغ وتمر ةيريض ىلعو # انبغ ةطخ ناودحء اس ام

 0000 يرو (ةرارا ذللك 1 ترطا ديا اعاو ولولا لك اب نيل رجح نأ "يور دقو لق
 اهرحجح يف ناكةسأرناو.دنبل هتعادموةلورملا نبا ربخي هانأ ا اسودنب نآل رار لك يمس اننا
 يناس لاح ناكو ةرارملا ديدش تين وهو رارماب ثبعي وهو كلذ ع.س لعجف هلوقو اهلوتب هندحو |

 هنأ لعي الو سودس ن رم عم وهو انضغ رارملا كلذ نم لكاتب 0 0 ين هنم هي عضوم

 يعست همعطدجوو كلذب ددَنِح مف ثردحلا 0 ىلا سوعس يمنا يح ”بضغلا نع نم هلك اب

 دنه ىف ر>> لاقو يلكلا 5 لاق رارملا لك أ ذئمو

 رورةم لطدم دنع ميل #* رفح تدقوأ الا ن

 الا قلو قو 2 * تلاقودو 0

 ا لع هيه دس 3ع رك ءاجزلا رعد نأ
 ءانثلا ايفو امهقتم رك دما تاسالا قاب: ةدنإو

 . 0 0  -تيوص
 © ةاصل ناقرك تقرعو: + ةلارحلا تدواعو داؤفلا برط
 هبناممل ادذهوم قلاث قرب * يويلالمدناام دعب نمدهل ادبو

 ار يح وذا كش هيو نادرا هن ملك ون
 هاا هب كفاح امتءانلاو © هعوام هلع كامعتأ ام راثاف

 هنأ لاقي لوا ىللقث هيفو ليق' فيف> نانبا هنا لاقرو ذاذرل ءانغلاو يولعلا اص نب ده نمكيلا
 إ

 نب رجح نب ور نب ثراحخلا وهله فالخ رارملالك ايف نايناومللا فيرمشلا لاق )١(

 ةيواعم نب ورم“ نب رجح وه مارهب عتسم نب رون نب ةيواعم نب ثراخلا نب ةيواعم نب ورع

 ىدادغبلا نمها ىعاشلاسقلا ؤويمادج ثراحلا رارملا لك ١ نا قاقتشالاباتك يف ديرد نبا لاقو

 ورمع نب ثراحخلا نبرحح هنا ينادملا لاقو



 0 ا ب لل ا 2 ل ل ا ا م ل

0 
 (ةهق)

 ررو<ث م نأ وهو يرو.:ط كَ يلاديملا وردعل هيفو روزرز نإ مساقال هنأ لاقيو سينعلا ينال

 بلاط ينأ نت, ىلع, نإ ندح نوح ادع وبيرمت هت

 تح نطو نس تملا ظلها ل ريق دو. رمفلا اص فيرظ ىزاجح عاش هللا دنع انأ ينكيو.

 يف ني> راخلا ناب زاجحلا نسح نب نسح نب هللا دنع ىبأ ميهارإو دم اخأ هللا دبع نب ي- و4

 ل ى“ .وطلاو ءاللملا ينأ نب يم را ) قرح ( 52 ع ينأ هو دزه امج . مهمأ روصنالا مايأ

 لاق يولعلا نسحلا نب يم انيَدَح لاق ينادعبلا دشنت نب دم نب دحأ ينربخأو راكب نب ريزلا |

 نس لدم و لاق ةنس نوتس اهلو 00 يسوع تلمح ادنه نأ راكب نب ريبزلا ىنثدح

 دنع دعا نوت هلو يدا يدك ٍمدآ ىسوم ناكو لاق ةيبرعالا ني لحم الو ةيشرق اإإ
 اعقتنو مهرضآ ناداه و نك

 اينماوأ, تاحالا نم ادرت 8 ايم اهرطب شا كلل
 افع درو هسحو طوسلاب هبرضف رفعح ون هب رفظ , َ - احا لك دعب ضتسأ ىف #3 ناكو

 مآ عم لكوتملا ىلع جرح اص نب دم ناكو اهمضوم اذه سب ةريثك.راخخأ هلو هقلطاو
 1 لتقو مهديقو مهذ ها جاس ا وبأ هب لها ن٠ ةعامجتو هب رفظف ةنسلا كلت يف ضد

 هللاتاولص للاط 5 نب ىلع نيئمؤاا 6 تاقدصةل ندوني.اسدءال لزنم يهوةشوس ب ني

 نءيفطاصنب دمحم لل وةحق اراثآ اهف مند ميف 5 ط مهلزا م قرحو أري عك دعا رقةعو هياع

 ينغ نادعب هبال دق حتفلا ةدقناق لك ولا حدم مْ نيئس ثالث سيدفؤ يار نمارس لا منع له

 ةقالكطاب ضف هتديصق حتفل اداشنا كلذ الثو هذ رعف هلئاق نع لاح ترطا نك ذملا هرعش يف

 ردها هلع سو < لاق ةمث .> يل نب دمحأ ىن 0_0 لاق عكو نانيلاو دع (ينزحأولا

 يفميخأ يف > ىلع ةموءءلا هر كشبام ضد يدو٠ نب هللا دبع نب اص نب دمت هيحأ نب ىلع يموم

 هماساف ةشوس ىلإ َجاَج || 56 اصف ةشوس جر دق طاص 50 ناكو ناطاسلا 2 نه يش

 ْ ىلا هلمحو هديقف هللا لزنو هحالس حرطف نامالا جاع | 1 ةاظعا نأ دعإ هونبو ياو همع

 ا رع تس ناكو تاق نأ ىلا 0 ماقأو قاطأ مثنينس ثالث اهب ا .امويحم لزي مف يأراول

 : سنملا ىف لوقي يذلا وهو يرديللا فلا
 هناحشا هب انمش تيعشتو # هناز>ا تدواعو داؤفلابرط

 هناا :اتهوم قا - قرد# فويل ليك اندم لقلا)

 3 علمتم يرذلا بءهص #* هنودو ءادرلا ةيشاق ول

 , « قاعي 2, حال فمك رظنيا اندف

 هنافجا هب ت>دام ءاملاو * هعولض هيلع تاءتشاا٠ راثلاف

٠ 

 هنادءس هدرو هيلا أراغن

 ا اة اا ن. ذاعتسا مث

 ( ربت ىساغ _يانألا_
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 .هايد هل ءردق ناكام #* هلاثدق يذلا نا هل ادبو

 ”ةباتسو لقاع قئالعلا: كته © 211 1 ريت نايطأ ّ

 هانم هفان كذا ليتل # لخاب كءاحم بىهذيال بلقاب

 ةلامل اضع لمعت نوكو د6 انيعوعزخ نيدو ءاضقلادنإ

 هءادزا ترظ هاثل .بذ_ع * رص ماوقلا نسح يوشلالدخ

 هناسبنا يتفلا ىلع لازي الام # هسماق هلالا مس

 هناو 1 كنع لازو معلا رضع # يضماك مو ذيام.ضام سؤبلاو

 يف طاص نب دم هللا دبع يبأ ع هن تنك: لاق نضال ىلا نب دجأ: يف :"دح لاق ىح (ينرب>ار

 "ولو هقيس دلقف ماق دق وع اذاف. تب هنا يزااناو لالا .تفصتنا : ىلا انقأف انناوخأ ضد
 لاقوامستم ىلا تفتلاف هلع يف وذ هتءاعاوتدملاو 1 اللا هتلاسو تقولا كلذ يفه>ورذ> نم هيلعتةفشأف

 عراوقلا يداوف عرش ملو ىثإ 7 لها مل للالاو في لا( تلي تما

 ريقب اص نب دم رم لاق ىهاط يبا نب دمحا ينئدح لاق يك وكلا مساقلا نب نييخلا ناوتخلا

 9 يع 5 1 7 اجل عا رف لكوتمل دلو: نضل

 اهروتف نيرظانلا قوري انوبع.# ةمعمح ةحبص ارماس تر

 اهروفغ ماظعلا كلت نع زواجم * يرثلا ىدل تايلابلا ماظملا روزت

 اهرود خنفني موي يدان, نا ىلا * يرلا ردعت نا هللا ءاضق الولف

 اهروزت نويبع ارح نم رشنتس © اهاو شيعت نا اهاسع تاقل

 اهريطم حس مث ىقاملا نوؤش * تالت اما عمدلا ىرم تاليسا

 |هرفزو اهدافنا اهر دم ىلع ها ضن ناملا .ماوناكح لبو
 اهرودصخ افاطأ الاوت الاقناع 5 اوبن تمحر دقام ةمح رايق

 لاق 0 نب مهار ا ينئدح لاقأ هي اورهم نب مساقلا نب دمم انمدح لاق ىلع نب نسحلا ف

 ااوائرطلا داخ يبأ نب يمو« نب دع تنب هياغ بطخا نأ قل ذ ىنسحلا طاصنب دمت ىنءاج

 | هدراامهللاو كبذك أ 3 لاقوي أذ هيج نأ هتلأسف ىسع ىلا ترصو كلذ تلعفف ةيودمح هتحأ

 ىشوقمعأ ىلع هدعب هدلوؤ لكوتملا فاخا ينكلو هءيضاصب نمل هنم رهشاو فرشا فرعاال ىنال

 هندواغف هندواغم يناأسو كلذ دعب ىتدواع مل م ةده كلذ نع برضاف كاذب هتريخاف هيلا تءرف

 دهم كلذ دعب يندشن اف هتخا ه>وزف باحا ىت> هب تقفرو

 اهقتياعو ةرح ىلاو هلل *يندرفيسو٠ن يسعىلا تبطخ

 اهش معو يناعصملا تان ليلس“ * ينأأ ص و يدع ىثدر دقل

 امةيةشو اهونص هلالا يي « ةمعسد ةدالولا دعب انث ناو

 اهقيطيال ةلذ اذ ..يف ريسصو #8 امو ةاهب. التخم يلا املف

 ابقيلطو ابحر تامركملا نم «: هل لزن مل“ئذلا ءرملا ىكرادت
 د ا 21000010051072 تا ا ا و ب ا و وج ب ب بي و يورو بوب موو سسوس بج محو
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 هيلو لل داعا لاصرت هلو ناو هنا ل
 ا موس رلى ئةو ةعباق # هريغل يدنع نملاو اهحوزو

 اقنا نمو جلا ّ ىلع دمي * اندنع ريدملا .ناال ةمملابو

 ةلج ءأرعا تنمو ا فتش هيلا ةنودجح تاهت امل ردملا نب مضار ىف لي يل
 اهفاهيفنل قال 0 ةلفاع

 ماقسلا ليوط بلقلا مرغملل # اهب يفا و

 مالملا لهال اف نيابم # اهح ىف ردقا زوا#

 ماقملا لوهو سفنلا ةفاخم * ىلع ضام لذال حرطم
 ماظعلا مد عطقي مراصو #* انْلا ,فاخم. بلف ىياشم

 ماسولا ءاسذاا نيب ارلضفو #* اهب ىدحو كلذ قمشجح

 ماوقلا ند>و لدا ي كلاعم# ةينيدر قالا ةروكمت

 مايقلا لاقت قاسلا ةربام * اش اقوفذ لد>جلا ةّيماص

 مامغلا قربك هجولا ةرينم © يجضلاءوؤا فرطلا ةيحاس

 ماع نم.اهنثم“ ترطعاو * اءاش امو هللا اهيز

 ماقملا للف !ضايي تنك 8 هايج يباع ال وإ ىلا ضل
 1 هك وزو اص ن :رين دم ري يف ريدملا نبا :نع.هيور م نبا يور اذكه

 ىنسحلا للاص نب دمع اموب ينءاح لاق ربدملا نب ميهاربا ينأدح لاق مردتلا ةءاقحدلا نب رفعج ىنأ

 5 ه كنبال ةولخ ىلع مويلا كدنع ماقملا دير يفإ 1( ا قاطأ نأ.دهل يولعا
 حاد 0 اواةعم تولخ و ىفر ضحي ن راك نم تفيسف اف اق ان ريغ ةعمسإ أ حاصإ 2 يش

 ىمواذكو اذك ةنس يف تويرخ يأ كلعا ىل لاق اضظضاو انك او نامظ| املي 0

 لاما خئاواهز وأ انأ انييف ةلفاقلا انكلمو هان :هزوف اف ناك نماناتاقف ةينالفلا ةلفاقلا ىلع ينامصا |
 نايف اي تلاقف ل ىلحأ الو ايا ف نبأ ا كي ةيرافعلا نه ةأرما ىلع تءاط ذإ

 كتلأستلا ف كرمالك ععسو هذآ دق تلقؤ شا اذه ضل ىلؤزملا كفي رمشلاب ىلوءدن نأ تر

0 

 0 ينا هلوسر ق>و هللا قحو من تاقفوه تنأ سو هيلع هللا لص هلوسر قحؤلا قل

 تك ةمعأ انلو هناطلس نمل ينالو يرحلا دلاخ يفأ نب يءوه نإ يسع تنب ةيودمح انآ

 7-0 ترثأت سا ال هللاوو يريغ اهنع لسف اهب عينا ملاتن 5 ناوةتومص ام كافكا دقق عمس

 يمرانإد ولا هذهو ينرت-5و ىننوصت نا الإ كلأسأ اموىلع هقاثيمو هللا دوع كلذب كلو جلف

 راحنن م كل هش مادجلا تادش 4, ينءضو 597 ةءامح نم لع يلح اذهو الالح اهذشل ققفنل

 نموكبادكا نم ينمحاو ينع عفداو هباطا ايش يف ضلع دح امون سيف مس و 0 وأكدوا ةلادلا

 بهوو كلاح و كهاح و كلام كل هللا بهو دق اهأ:تاقف امظع ًامقوم لق ند اطوق ع ةوف يف نةداب راع

 هده تا 0 دق ينا مهيف تيدانف اوم ة>اف يباجأ ف تردانف, تدرؤ 3 امفام عم ةلفاقلا كلل

 م ا ا ل 2االالل 3



 (م8)

 دقفالاقع وا 0 اهنم ذخا نف قمذو هلوسر ة هدو هللا ةّمذ اهلو اهتضحو و راو ةلفاقلا

 ينءاح ذإ ىتدحم يف مويرتلاو انا ادب تسد تذخأ املف تفرصناو يتما وئرصناف بر 2

 ١ 1 كاع لح دي نأ لع رظح دقو كلغا نم امنا نامسزت نيتأسعا باللاب نا ىل لاقو ناجسلا

 جرخاف زيلهدلا يف اهو امط تنذا دقوشيلا امهتلصوانإيل ءاتامحو بهذ جلمد يناتطعأ امهنا الإ

 نمامهلعل تلق مأ ادحا فرعأ 2 بي مغ هب اناو دللا اذه ىف ينثحم ن هلق ت ركفف تينا اه ملا

 اكو راج رعت لم تار اخ تكب يت :أر اءاف ىتبحاصب اذاف ايلات جر فن ىلها ءاسن ضعب وا ىأ دلو

 كادف تلاقف ىلع تابقا مث وه وه هنا هللاو يإ تلاقفوه وهاتلاقفىرخالا اهيلع تلبقأف يديدح

 هللاوو ًاقيقح ين٠ كلذب تذكو تاعءفلىلهاو يسفنب هيفتنا امكيقا ناتءطتسا ول هللاو ياو يبا

 بيطوباشوريناثد هذهوةعافشولامو ةلح لكب كصالخو كتج اح يف يملاو كل اكل كس

 ةودكى لا ت>رخا مث كنعهللا جرفي ىتح كحل صيام موي لكينكينأب ىلوسرو كءض وم ىلع ارعساو
 نم عنتيالف ناجسلاب اهرب لصاوتيو فظن ماعطب موب لك يف يما ايلوسر ناك رامد ىئامو ابطو

 صالاوةعيطم ةعباتم كل انأف قهج نم اماتلاقف اهبطقت اهلسار مثيصالخم هللا نف هديرا 'ىت لك
 انتريصد قواه سم ايف كنعسانلا يف ءاش دق ام اهبلع قةحال تنك املاقو يندرف هيلا اهتبافن هتبتاف ىنأيلا
 كلذ يف هل تلقو ايحتسم ادكتمهدنع نم تمقف ةحيطف

 الجمف مينمللالادا قحأ « اهءمه ءاعتئباهاياو ينومر
 الم وأ ةفع اماف اناع «# دم برو هانك رن ساب

 يف يسبع تيقل دغلا نم ناك اءاف هرما كيفكأ اناو عيطمىل وهو يا ةعنيص يسيع ناهل تلقف

 ناكو كبش ى يتازمال هبخا ام تاءعتسا تنك ولو ةيضقم لاقف ىل ا دق هلت لقو هلزع» ْ

 ينا تاقف 5 دقو دبع كل اناو ةما كل يه لاقف كتنبا كلا ًاطاخ كنعج دق هل تلقف ىلا رسا
 يديايىل لاقفيولعلا طاصنب دمع الصتمو ًاروصكلف ريشأو امأو با ينم ريخ وه نه ىلع اهتبطخ
 لن اهنأكف تلق شدجلاو ىلب لاقةلطاب تسلفتلقفلا اوقأ انفتلبق 5 طيبا نملك لح ردا

 هنرضحاف طاصنبد# ىلا تهب 0-0 يتحدب قفر رآ كزأملو ع و لاز حاكنلا مق ا

 ميهاربا حاصن دمج حدم دقو قاهصالا جرفلاوبأ لاقدهنع قادصلا تقدوهّتحوز ى> تحرب امو

 هلوقهيف هلاقام دج نش امي تناك ةقادصلو لعفلا اذهنم هالاو امل ةريثك حئادم ريدملا نبا |

 ريحا لثس اذا ىني دقو # روندلا نمدلا مهن را

 رو.دلاو لئامثلا 16 * راد ءانالا نيب د تنقش و

 هحدم ىف اهيف لوش
 ريستام كلاقمنم يدست © افرع د كالوأ ىذلا ىف الهف
 روغإ 0 د ناكرلا عم © احدمو قاتم ريغ ءان'

 ريصتلاو براقالا ل ذ> دقو * ىللادللا باك يف كاساو أ

 روبصلالجرا[هّسهب نطو * ىلاوملاكملس أن يح اظافح



 (مه)

 روفكلا كنا 56 ناو » الج ىلوأ دقق ركشت ناف

 ريبكلا بطلا مع ام اذا # ماصتعا ن نانا 1

 ريتقلا #قفو ءارتإ سانلا ماثل ا اع » 1
 روهم مهول م * عرك مهحوز,ال ماثل

 كولو 10 يوّش ناكو هيلع لما#و هدصق ىحب نب هللأ كن دع نآل انهِم ناتاخ ل رد عاف

 حلا ةريثك ادم رد حاص نب دمملو ديدش بصن هدلو يفو هيف ناكو هسح بدحوبام

 ديع ىتثدح لاق بتاكلا ة>دلط يأ نب نئابعلا نييبلع ( ينريخا ) باتكلا اذه يف
 ر نم رسب ناكف ابدأ اهيرط نامسالا» واح يؤلدلا طاض نب دم ناك لاق تاكلا لاط |

 نب دمشق راط كاكمال ناكو نزلا لهأ رح وو نال 00
 ْ يولعلا اص ن نب دمت لوق, ديعس يفو اب . ناساكشيو

 ايداص ناشطع ناع انأ كيلا *

 هم 5ث“ مى.

 2 تيحاص نم 5

 ايلاوعلا عورفلا اوناك نإ وكيلا * ملح وهومهب يورينأباقلايأ
 ايداودلا ماظعلا انيورو كاوس * ابرشم غبن مل كانئح اذإ نكلو

 هيلا ريصلا هلاسي هيلا ديعس بتكو هيلا ىضف هاعد مشاه ينب ضعب ناكو بلاط نب هللا دبع لاق
 لاق تايبالا هذهب هيلا ب

 ىلا تفتلاو 'فرصنيل ماقف هلق .طاص نب دم ركسف دي نيديعسو وهاامويب بردو 0| ١
 : هل لاقو ديعس

 ةكف هيلا ةلاسرإو ديَمَس يدع قرره داع املف قيشاطا دنع يسر 0

 : يننإ كل

 ينتزاو مادملا هتقس

 دس فاديا تونك 8 داي لود

 دورولا ليجعتب ىل>رىلا *

 باجيالف زاجحلا يلا عوجرلايف هل نذؤي نأيف دوي ناكو يأر نم رسب اص نب دم يفوتو لاق
 هنن دسس لاق كلك

 * امدع ىهدلا ىلع ا دب يان

 « هبط لج ثداح يجانح ضاهو
 * اهفورصح نا مايالا ةداع نمو

 م انضا انيخقأ قات دقن قوق
 « .ةممدا الا مال ترها

 ىلالو

 ترم باننلا | ست ئقكوإ]
 كعادملا ليا هلا قعتدملو

 اع ءاسست تيا حلا اذإ
 بداح ماعلا و ثيغلا دقف كان دقف

 بلاط+ناثلا: وجو: الا دلال

 ةئيز ضرالل ناك دق يتذ تدقف

 ابكح' نئاونلا يما تدار
 هدلعل صه دلا بهزأ ين 0 الو

 » را الا ناوذالا ند

 ». قاف. كب يزلا ناك نأل' يرخنل

 نإ

* 

 هاذ هللا ىلإ اموي ءيرضا لكو

 كئاوثلا "نع انس نك نساك

 لااخلاو هبأن ينع لك .د_-
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 ك9 سس لل سلسل 7و

 بك اس نزملا نء ناد هب لحي «اط'هنبامت كول د

 ل لتس اوثاملا هينع * هقر ثيغلإ داورلا ريشب اذإ

 باذملاو يبرلاهنم تهز اعبر * هبود ريت نهدلا ىقاب رداغف

 لع ا رع العن دم لَ مل لاق دربملا يف *دي> لاق ةظح> رفعح نب دحأ ( ينرخأ )

 ل ثا يف لك ينغ نأب هل نانب
 : نال اجاوب قا قرب # يوولا لمدتاام دم

 ا لاو عا 0 2 هب ريخأف هلئاق نع لأسو ندا رمل لحوالي

 وتملا ىدب نيب

 ن٠ هلادبو

 مهب يت> هدب يفو حتفلا دنع نوكي " نأ ىلع هسح نم هقالطإب صف امان اماق هرم حتفلا م اقو

 نم حرس الأ همته وملا ناعالا ح :فلا هئلع خو قا نم رم نم تب الأ هس البينك

 ىفهلوقاهم ةريثك دايح حئادم 0 ُ اك وتلا يف طاص 50 0 2 هنذانالا ئأز نفر

 هلوق اهاو اد ص لكوتملا

 رانا لحلا ىلع فوقولا ينأو * رذانلا رذ يفوو ولا علا

 رئاسلا الخلا فلكتو انيح « ةبايضص رايدلا هل

 ردا مامألا لع ميلا رمق 0 : يل نأ 1 يأرف

 رداغلا ردع نايو ءافولا رهظ »* 7 نيذلاو فئالخلا نبا

 جيو دقلو

 اقدصم كاذب مكل باتكلا قطن
 ي دولاب ةفالخلا بايسأ تلصوو

 تدددعتف يي ند 1 تدخلا

 د وا قل رجم
 لوأ نم ريغ مراكعال ام

 قىدرلا ةدروه رعف ف قتشتلاف

 لك ءالبلاو اا تككمو

 اهب وجرب 0 | محرلاب تنطعو

 5 نأ وفعل ضف ذوعأ انأو

 يذق امدعب عيضأ نأ 7

 005 ا تتكفل تنم دقو

 د

#« 

 نإ

2 

 ان

#« 

*# 

 رفاولا بيصالاب براقالا نود

 سهاطلا يبا ناسا هب تضمأو

 0 ني و ذإ

 رساخلا لالضلا يذ ةعدب تاو

 رذخافلا رذعف تزواح دقف عد 5

 ا سك للامو# ىلا ندع

 رباشلا ريش دق 1 توملاو

 * رحاز هلاق» 8 و انمأ

 هاج وم هلام انيك تيجو

 رداقلا كاملا نم لحلا برق

 رقافلا لال كباب اضرغ

 رتاع دجو ةكلاوم بير نم

 رك اثلا ضوه اب تض,م دقلو
 نب ديعس نب لضفلا انثد> الاق عيكو فاخ نب د#تو رامج نب هللا دبع نب دحأ ( ينربخأ )

 لك 2 لا سيح يف بسلا طاصنب دم< ىلع تأاذد لاق يموجلا هللا دنع ارق ء”دج لاق برح يأ



 (ةكر 32
 0001 ل ا دب ب ااااظلابالببب ب ا ظاظ+طظظابا ٌءَل 1 0 0030 00 ا ا م يا - : . 0

 اه تاويإلا ماسك ينأ ءافلذ اي كنز 1

 ايس رو نولع # ىبس ع ىلئاح نو

 ابوس يما ال هيلع نيو: # سايح ٌناَط 1 ندر

 احدن امسحم تددلا دير ©. قرعتاذب تاصقازلا و انا
 »و ريس

 أاضيا طاص نب دمحل دمح وبا ىهاط نب هللا ديبع يندشناو رامت نبا لاق

 ادح ةرودج ناكل ةفورطع نإ انهوم ةل>د ام قودو تراظا

 ع اذا رظن !مفلك ام للان و * تدقوت لاب اران ىل سنؤتل

 ادنهانل "يي 2 راثلا را 2 5ك تل [ عم ا ولف 0

 10 ردع اذو ادذع ا ار>#و 0 انكم ان "يذل :

 تس وص هرابخا تضشنأ

 جاب دان 0 معمر مَع نا أن جات# 0 كناقل اندعاب *

 0 يذقدولا مئاد + كن لكحو اعلا هنرغ

 جاردلال صانقا 5 عود 1 ندد انى كاام لمه ى تاو

 نيور+ و قا ءءاهار يف رصنلا لش يات نينط ٠ انغلاو يدابالا داود ينال ر ءشلا

 يبد |١: ل لاو وك ديزي ل 10 هب هيفوجزه بار ّ هيو ةغئاع نس أ ناب

 م57 هيساو ىدايإالا داود يبأ رابخأ رق ع

 ماصع نب رحب نب نارح بقل جاجحلا ناكو جاحملا نب ةثراح تيكسلا نإ بوقعي رك ذامف وه

 جاححلا نب ةثراخ وه بيب> نبا لاقو دم نب رازن نب دابإ نب ريهز نب ةفاذح نب هنم نا

 رثك او ليخا افاصو ناكو ةيلهاجلا ءارعش نهميدق ىعاش رازن نب دايإنب ىمعد نب درتىن دحأ

 فصو يف هرعش نا الا كلذ ريغو و حدم نيب فرصت اهفصو ريغ يف هلوا امقعَو يف هراعذا

 نباو ىدع نب مثطلا ىنثدح لاق هيبا نع دامح نع ىحي نب نيحلا ) قر ( زك أ سرفلا

 ناش نب لهذ نب م نب ماه نب تر حدم ىدايالا داوذانأ 3 قرمشلاو هسا: نغ يلكلا

 تار فل ا ارا ل قادرا وجيف وهو داود ىنال نباتام مث ةريثك اياطع هاطغأف
 هيفو داود ينأ را# للا برعلا تب رمضف تالا اللا" بهذ الو هادو الإ دلو هل توعال هلأ

 ريهز. نب سبق لوقت
 داود .يبأ راك راج ىلا -* .يوا مث فوظأ ام قوطأ

 1 نغ متاح 7 وتلا لاق ديرد نبا ( لل ) كلذ فااخي ةديبع 9و ءالؤه ةياور هذه



 (8؟)

 1 2 وأ علا هل كله اذازناكف(١)يدايال 3 فز 0 يدايالا داود 1 رواح لاق ةدسع

 نبا داود ىلآل ناكو * افصتا يذلا يفاذهطا ر ا ا> * دنه نب. ورم حدي ةفرط لوق» هيفو

 هابأ 0 لوق# يذلا وهؤ عاش داود هل لاقي

 .جابص أو يسم نءكعوب دعنام # ةيداه تحن 5 انف تابف

 حارلاب مقسلا انكسم انكلم ولو * هيدي نأ الا مقسلا مخديال

 رذنلا وبأ انرخأ لاق 5 ىلع يندح لاق دعس فأن , هللا دع انثدح لاق 0 ىربخأ )

 تملوأف 0 جوزت مث تنام مث أدا رد هموق نم ءارخإ داود 3 لاق هيبأ ص

 رع ه> 2 َتلاق هياع ترثك أ املف ا < ناكو هد بيو هوفجي نأ هلل ترمأو داودب

 يأ لاقو اديمتم هطوس قلاق“ يد مف 0 1 < ل ا ها فداك

 هادانو هريعب عفدف ل و يناواتف لزنا داود

 دمعت ضرأ ئأل داود رظناف-# ىرتام حبصأ مالا نا داودأ
 اكان هل تفرق كلدر لع داوؤ-هل لاقل

 ددإة ماه ريغب س ءل ءادر> * ةدإس مقأنأ كت 58

 ىحي نب نيسطلا ( ىنربخأ ) هتارما قاطو هلزنمىلا هدر مث اقح ينبإ هللاو تنأدل لاقوديلا عحرف
 ' لوقي اهفو رثيح م ااه لاقي ةارما داود ىنآل تناك لاق يئايشلا :ورمع يبا ن ء هيبأ نع دا نع

 ينوكشت رتتح ما تحبصأ * قوقحاهمعنعز نيثالثيف

 ينويدءاضق نع هيوزاو ل * املا دفا ينناب يل تميز

 ينود كاملا عم اهب انو * يللاملا ديعز وك | نا تاما

 هتمرصف اهتعإ 3 هلاع هت>امس ىلع هتءاع دقو لوق. اطو لاق ةليوط يو

 هلاحم ال زدعب ءرملاو * يناهرص نيح تلواح

 هلاعأ ٠ نغددأر هدلاو * قفلاب يما ىهدلاو

 هلالكلا هثروي حشلاو * هلام بسك ءرملاو

 هلاقملا هيفكت رحلاو # اصعلاب عرقي دعلاو

 هلاقملا ضعب نءنيملاف © يتفال ريخ تكسلاو

 مهراقيال ليلا نوفصي اوناك ةثالث لاق يم.دالا نع قدا نع 500 ىحي ( فرخأ )

 رذنملا نب نامعالا نب رذنملا لذ ىلع ناك هناف داود ولأ امأف ىد.مملاو داود وب 1و ليفط نا

 ادكما نماهرك د ذ عم هناف يدعجلا اماو ريك نا ىلا لزعا وهو اهكري ناك هناف ليفط اماو

 ةديع ينأ نع متاح وبا يف مدح لاق ديرد نب نسما ن 1 قا ( منع دا رعشلا

 ىدمحلا ةغباتلاو ي ونغلا لل فط هدعلو مالسالاو ةياهاجلا يف س رغال سانلا 0 داود وبأ لاق |

 ةماق نب. نمكل اراج ناك هنإ ىتادبملا لاقو: )١(



 000 ايم

 ! ا لاق يباعالا نا نع زارا كذا نب دا انثدح لاقيديزلا سامعلا نب دم ( ينربخا )

 ١ (1) رج نب'سوأ ىلاجاتحا الا َنْيَحا فصو الو ةاود ىنا ىلا جاتحا الا لي ظق دحا قي
 | نا جاتجنا الآ ءرمهد يف دحأ رذعا الو ةدنغ نبا ةيقلعاىلا جاتا .الاةماعل هنأ تدر

 ١ لاق لاهمملا نب ةئيغ انثدح كق ىهداعلا د#ت نبرفغح ىنثدح لاق ىمع (ينريخخأ ) ىنايبذلا ةغباناا

 ١ ىلعن اك لاق ةدأرع ينأ نع ىذاقلا يرينعلا رآان هللا ديبع ينثدح لاق هللا د.بغ نب دادش انثدح

 ممتازا مو لقأف م 5 ءاشعلان م غ 5 اذاف 8 روش يف كالا طش هيلع هللا 00 |

 ؤ ل 8 يرد يدابالا دا داود نال تم ناكو هو دال 0 دوسالا !أ انأي
 عرضا ة ةعيموذ قر »* 2 ر عفادب ي دتغا دقلو

 جو رخ حوبسحرطمحفتم # رقع م لاز٠ طاع

 جومد 3 يفو هتامح * احامر ن اك بحرص بواس

 ١ موعمج ولو نسم م ا 0 ا لاق سانلا ىلع ىلع ليقاف دواد ىنأ ف قو دوش الأ ينال ناكو

 ٍ كا دق مهاكو كلذ ىلا ق 3 #2 انملعا لوقلا ىف دحأو تهذمو ةدحاو 08 دحاو نامز

 3 سقلا ءيرما ا لقي مل ىذلاف مهلَضف احا نكي ناو هيف نسحأو دارا ىذلا

 2 رع هنأ نع ى ن .لع' نإ ى ردعأ) ةردات مهدوجأو ةردا مهحأ ناك هناف ردح

 ارعشلا_هاذم م ديز ن ئدعتالو 0 أ ءش يورتال ةاورلا تناك لاق ىببصألا نع

 20 نسحلا (قرخأ) ليخالهفصو قلك اق املا هام ثنا ليذ ىلع داود وأ ناكو لاق

 ١ لاق ماذي طا ىنأ نبني : دج لاق دس 1 نب هللا دبع انتدح لاق هيورهم نب م ءاقلا نب دم انثدح

 0 00 0 ءابزلا اهل لاقي ةقان هل تناكو جاحلا نب ةيريو> ىدايالا داود يبا مسا |

 ١ نميلا"تدصق ةقرفو تكتايف رحبلا يف تكلتس هق رث'ى رد ثالث |وورش ةحرا بمال ا

 مها كلذ يف تيدلا ناكو ماه نب ث را ىلع اولزنف لئئاو نب 35 ضر تدصق ةقرفو تءاسف

 ؛ اذا نولعشي اوناك كلذكو اهوءساف ته>حون ثدحت اهولذف ةنوع.م ةقان امنا اولقو ءايزلا اور

 وهو اراوح سانلا مركأ ناكو ماه نب ثرملاب تكرب يت بردلا نطاوخم كح ردك كي اودار
 ءابز أل هتفان كد كر ع داود وبأ لاف 0 1 هب بورمضغملا داود ينأ راح

 اهايز لقف م6 طيلخلا ن لا تيعط| ةلرص نب ماه نبا ىلاف

 اهالظاىلعلا ند كيلع تحصن * 0 يذ دحام ع تا

 اهاقع كلا ا ءايز ان تدعداف ىلولا نود انئامحو

 ائمو داود ونا سانلا 0 ائمو ا 0 بمك سانلا دودا ا لوقت برعلا ىلع رؤش دايا كناك

 رسهأ هلا نيتدحتشب وبن ا دلاو ردع> الإ مهلا ورهف رد> برعلا يفام لك ةدئاف )0(

 ( رقع نشاخ ن' قافألا 1 3



 (4غ)
 ١ 2ك تاج صمم د دا ص ودوم مج دج مص ص يسم حيي ع جعل محم جودي ب سي عب مو صعس عيدوح ص هلل

 لاق ةش ليعمسأ نب يدع انثد> لاق ىديز.أ| سارءلا نب همم ( يتري>ا ) زغلا نب سانلا خكنا

 دايا ف ناكو لاق ا لاضفلا تكبح ليما ذأ نلكف ارازفلاا نا ناك لاق يذحقلا ىتثدح

 لاقءاسنلا ا )١( يك رلبا دابا رمثء.اي تلف زغاا نبا اهعءاحف لاجرلا روبا رغصتست آرعأ

 لثاا اهب برعلا تب سذف رءقلا اذه لوقتام ىلقعتال هو تباقف اذهام لاقو اهلا ىلع هدس برضف

 0 ءلا ةلف نءافوذ رقبلا مول ن ٠ عنم جاجتطلا ناك دقو قلو ( ؟) ر.قلا ينيرتو اهسا اهير 8

 هيف ليقف داوسلا ىف |

 نقبلا مو انيف مرحف © داوساا بارخ هيلا انوكش

 1و نيقلا رو ابسا اعرأ # للف نم لاك 0 انكف
 | دمحانثدح لاق يم (ينربخاو) هوح يدع نب مثيلا نع يردغلا نعىناركلا نع ىمع (ىنربخا)

 ظ ةئيطحخلا ناك لاق ةديبع ىلا نع يزوتلا ينربخا لاق طبقل نع يرمعلا ىنثدحلاق يناركلا دعس نبا |

 | اياب هللاقف تك اس ودو ضد ىلع مهضعب اولضفو ءارعشلا انرك اذتف ةليل صاعلا نب ديعس دنع

 ! سانلا رعشا نق اولاقف رءشلا دوجا متدشنا الو ءارعشلا رعشا هللاو مترك ذام لاقف لوقتام ةكيلم

 كوقي يذلا لاف

 نم دقف * نكلو امدع راتقالا دعاال

 يبو كانك لق نم اول صربالا نب ديبع مث لاق نمير يدابالا داود ينال رءشلاو

 نب دحم ( ينربخا ) هما رثا يف ليصفلا ءاوع يفاوقلا رثا يف تيوع مث ةيهر وا ةبغر ينتذخا اذأ

 لاق متاح وبا انياب يم ىنثدح لاق يعمصالا ي >| نب نمح لا دبع انثدح لاق ديرد نب 5

 مادعالا هّسز ردق
 أ

 ةيلهاجلاكردادقناكوهيبا نعىدابالا 00 ا ع ءالعلا نب ورع يلا نع يعمصالا انربخا |

 داودويالاقةةمحانمرو”جرخذاداولاب كاذذاداباوةوبر ىلع هتتباو هنباوهتحوزو 1 وبا اب لاق
 دراو.>او ةرح س_جحون نذا هلتدبو

 دئاوزعمزاهفاخ نم * اط جوع متاوقو

 دهاوت مهيديا: ءااريضلل ءابقرلا دعاقك

 تلاقف داود مالي يذفنا لاق مث |
 قلو محاو ةرح سجوتنذا هلتدبو

 قاعم عم زاهفلخن هد اط جوع مكاوقو

 ظ قلات مهيديا ءايرضبلل .ءابقرلا دعاقك

 | بكرلا نال طلغ اذع نا قخيالو لصالاححصم ها فاكلاو ءا رلاحتفب بكرا ابا هلوق (1)

 يف ام رمقلا ينيرتو يهسلا اهيرا ًاضيا يوريو (9) ىهاظ وه كة كر عمج دارملا اعاو ةناعلا حفلا
 لاق اهعقاو كلف لاقيناديملا يفام لث٠ يركسعلا لالهىب ايفو للدالا حده« ىنادبملا نم 755 ص

 لاقو كتيذف رمقلا ىلا تراشاواذه وه تلاق سفن تانب -ىف ريتص ىوك وهو اهسلا نيرتا اَهل

 عقلا تو اهذلا ايفرا



 (ةه)
 1.3 1ر٠. تق د ا اك ا: تا 1 تا لا ل او د 0 201 ا 1 تك عت عت عت

 لاقف داوداي ذفنا لاق من
 فهرمم>او ةرح س جوت نذاهلتدبو 1

 فقلت مهذبا ءابرضسال ءابقرلا دعاقك

 هل متاح تلاق انأطخا نبا نمو اولاق أطخلا نم عم لوقا امو تلاق ةداوداي يذ#فنا لاق من
 تلاق ىل وقف اولاق نان رق هلو ادحاو انرق

 ناتمحأو ا ا 0 هل ثدبو

 ْ ناود مهيدبأ ءابرض هال ءابقرلا دعاك

 وبا ناك لاق هيبا نع ماشه نب سادلا نع م قريزحا لاق ديدزرد نب نما نت دي( ا

 هل لاش ءا ءارهع ن* ةريخلاب الحر ' عزا داودا انأ نإو ء املا ءام 0 هدد أراح نعاشلا ىدابالا داود

 داودابأش ثدعلا نبأ ن 0 داو لاك ىفلاخو ينحاص ة هيقر هللا ور# نب تال صاع نب ة هقر

 هإ ناب جرخأ داود انآ نأ 2 لاخلا للك ىلع افرصنا و تيط 3 نم ا هللاوف اذ ِإ

 2500 داود و لاق | 3 مهربذأف هموق ىلا ثعدف ينارولا ةيقر كلذ 0 ماش || ىلا ةراجم يف ةيدلا

 ةبقرىلامهسؤرب اودعبو مهول 3و مهوقلف ما 6م ثلاىلا أو>ر 3 2 يبأ دلو موقلا نأ مهربخأو 2 2/0

 ع انأف زق انا كال ةهاظع ]تك هلل اقف" ددنملا ينأ مل اريثك اماءط 0 سؤرلا هتاف

 0 ا اع ة 4نفح هنو اح ذإ عضو و عفر : .نافا انف هدم دواد دبأو وكمل هنأ ىدنع يددح قو

 0 كا هك ناكو يب عندام يرت دقو كراخ يا نءالا تينأ لاقو بثوف داود ينأي سؤرا

 قببتكب ىهجوت كيضربي امأ داود يبل كافر: ننش# ةيقرب لعاو ءاود ات رذنملا عقوف دنهل

 أ هيأ مال لاق ةيقر كلذ غاب املف نيتيدتكلاب مهلا هحوف تاعف دقلاق ىلب لاق م ملا ةرسودلاو ءامهشلا

 "ايموح تن وخلا تح رخا نفك باجل لبا ضل لتدليك سا

 فرض 1١( 3 از اعاحسر ف ناب ملا ريدتلا نأ: تااقو تحاصو اهب ام نم ”تارعل مهم تبرق اخاف

 لاقف كلذب يذرف ريعل نا هل صاف ريدا تكا ناك ىذا انآو موه ناك ام تءازدق 5 1

 3 ىسعلا ريهز نإ سيق ه

 داود ين راع راخ ىلا * يوا مث ىل ادبام 5

 تسسسس وص

 دق ةراغلا ع اذا لع رلا ناد ناي رعلا ريذنلااو اق اغا هريغلاقو يلاكلا نبا رسش اذهو )١(

 صأ لكل الثم راصمت 0 ره أد لو هنأ معبأ اهب راشاو هباس نم در هموق راذنإ داراو م

 يأل رذكلا اقف ًادحأ ميم ادصت 3: ا ايقأو مأشلا ىلاعأ ىلا اودمصف ديرتام موق

 يناديملا ن 0



)95( 

 هيهاتغ' جادا لايللاو امم“: ىلع « اوس ةّئئنألا فارط أك كرو
 هيقاوعت مث نا ماع نسل © ةرودح م ا مولع سدا

 نب رفمل هفو رصنبلا يرحم ىف يطس ولا' ليش يفان روزوز نب مساقلل ءانغلاو يفاطلا ماهكينأل رعشلا

 نع غلغك نيرفظملا ينثدحو هرب 1 نعءروزرز نب مساقلانب مهارب .ا ( ىنربخأ ) ليقن فريفخ ةعفر

 0 نإ أو يع ةعقريف ةقرلا نيتيبلا نيذه مهلا ج نا ىؤتكملانا ًاضيأ مساقلا

 ليقثلا ففخلار عد صو :.دءالأ اذه مناقل مامف نذل 1

 م66 هبسنو مات يبأ راح

 لاقي اهنم ةيرقب جبنم ةيحانب هؤشذمو هدلوم ةبيلص 'ىط سفن نم ٠ يناطلا سوا نب بدبح مات وبا

 ىلع هلوانتم رسسعيو اهنم بعصتسيا« ىلع صاوغ يناعملا قيقد ةنطفلا فيطل عوبطم ىعاش مساج اه

 لياقلا اولاقو هلبق هؤحتف دق اوناك ناو ءارعشلا عيج هيلا قباسلاكوه قباطملايف بهذم هلو هريغ

 دحاب قاعتيال 'ىش ردانلا هرعشن٠ ملسلاو هقرط عيمجيف كولسلاو هيف راتك الا لصق هل نآف ةئم

 0 1١ د ط رفق هل محب نم اذه اًرصغ ىفو ادج ةلدر ةكدرو ةط_وتم ءايشانهلو
 ةحقلا نواءعتديو هنسا نووطيو هنو رشنيف هرعشنم ءيدرلا نودع ماوقاو فلاخو فلاس

 اذهو بقاثلعو لضاف بدأ, الا هزييمكتو اذه مع اوغلبي ملم ملا مب لهاجلا لوقيل كلذيف ةرباكملاو

 مهيباعم بلطو سانلا باث نه هارت يرج امو راسو نهدلا اذه لها نم ريثك هب ندكتياامم

 ولو هناسحا ةطقسم 0 يف نسحاو ليلقلا يفءاسا نم ةءاسا تسيلو ةسايرال ًابلطو عفرتال ًاببس
 طسوتلاو تاطخأ تاوصلا دنع الو: تانأ ناجألا دتعمل لقب مل ندحام اد تا

 هل ةديصق هك ماك ا انا نا 9 نعشلا صضعا ن ع يور دقو عبط أ قحا ق 305 لما ؟ ىد لك يف

 اقف بيع كتد.صق ىفذاك ام تيبلا اذه تقلا واما6 ابأاي هللاقف دحاو تدب ىفالإ اهمحيف نحا

 ديشرلاو جيبقلاو ليلا هدالوا لمه دنع لحرلا رعش لمه نكلو 0 ل ةرحا هللاو اناهل ْ

 لوش ثديح قئاولا ه4دعدم ف ةيفقندب فدو 1 ع ةرادتعاو رخاتملا توم

 نونكملا ؤاؤالا اهف ناطمس # ةدالق ناسالا مظن نم كنءاج

 نيعم مالكلا بضل اذا رفح # هد ناسللا 00 | هةحارخا

 نوّفم هرعشاو هسا وه ع ند نط ناس الا ءىنلو

 نم ماع! أ لضف دقو هل راذتعالا نع 0 نكتش الو ظ ةءاسالاب ءىبس ناك ولف

 امو هراث | اودج ناو نوكردي الو هراغ هيلع نونعاطلا قشيال نم ءازعشلاو ءاركلاو ءانكؤرلا

 اذ اورتك 1١15 ءاورلا نإ الولز الكش الو انظف دج يف هل اويتتا تن ىلا هد نضانلا ىأر

 هسنتلاو هثيور ريطستلا يف هوداعم طرغاو هرعش دي+ حرمشلا - دوو ذك و هيلعودل جاحتحالا

 لاق ىمحع ( ىنربس> ا ) هيلع دينمالام كلذ نهم ىنا دق نكلو افرط هنم تزكذل هئيدو هلذر ىلع
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 ,لوقي يذلا ًارط سانلا ردشأ لوقي تايزلا كالملا دبع نب دمم تعءس لاق يبأ ينئدح
 يدتاقح وأ يهجوءاميلتنقح © هقدصأ لوقلا ريخو يلإبأ امو

 تنبية 0 داو د نه ملعا يش يف ناكو سارءلانب مهارب ١ تدتتسأ ََك تل

 لوس ىذلا لاقف اننه اننامز لها رعشا نم هل تاقف دلولا يرحم هدنع ىرجا

 اذيدعو .ةدغ+ ةامييسلا الم * :لكاو كسها وبل كر ا
 ادومتع حايصلا قلف نمو ارون # ىحضلا سمشن م ةيلع ناك يت

 ادودحو ىلعلا يفادودح أوءح * اود 50 0 اونرو

 شفخالا ناماس نب ىلعو ىلوصلا ىحي نب دمم (ينربحا) هنامز لعأ عشا ماع انا نأ لك ا

 ءرعشاوبتكف هيلا سانلا عمتجاف دادقإ“ ليقع نب ةراتع_ مق لاق 0 ليدي ني دم اند د
 مهريغمعزيو ارط سائلا كارد طر يعاع اع نص لاقث راءشالا هيلع اوضرعو هلأ رخل
 ةودشن ف هلو ينودشنا لاقف'كلذ دض

 دقرم لك اهدنع اداتق داعو #* دغىوت فوخ عمدلا ريحتسا َتادَع

 دمعت دودصال قار دودص * هلا توملا ةريغ نم اهذشاو

 دروم د قوف ير م دلا نم #*# ادروم اعمد 3

 وون ل نأو تقال ن 0 ىلا“ اييعو هرون ايه ردا ف
 0 هديشن لصوف اذه ن ا ةرامع هل 1 دشنملا عطق مث

 ديف لءشب الا هب تزفف © اَنَخ 0 ح1 كلو

 درشم 0 موت الاد ذلا ده انكشف افون مالا قاع از
 ببج دقل يتح هيف لوقلا ةرثك ىلع هيلا هقبس نم ىتمملا اذه يف مدقت دقا هرد, هلل ةرامع اقف
 ' هدشز افديه بارتغالا

 هد برتغاف هيتج ابيدل © قاخم ىحلايفءرااماقملوطو
 دمر مماع تسانا سانلاىلا # ة.جم تدبز سمفلا تيار يلف

 مالكلا قاستاو دارملا دارطاو يناعملا نسحو ظفالا ةدو رعشلا ناك ل هللاو لك ةرامع لاقف

 دامح نب يسوم نب دمم ينثدح لاق يلوصلا ىمي نب دمت (ينرب>ا) قاتلا رعشأ اذه مكبحاص ناف

 ىلع تدزام كاخأ مامت ذأ طن هللاو لحر هل لاقف هلضشبو مات 7 مولا نب 1 ا

 لوقي ثيح هب نيطاخام تءمس امأ ةدوملاو بدالاب خا هلاف برذلاب اخأ نكي مل نا لاقف اذه ك>دم

 دلان ءاخا يف ىرسسن و ودع »انا ءاحالا قدامك ذكي نأ

 دحاو مامغ ن 5 0 بذع * انوا لإ صولا ءام فاتيوأ

 دلاولا ماقم ءانقأ كف »* انني فلو بدسأ قرش 3

 ماع نا 3 يرجف لبعد ةقلح يف 8 3 اهلا هللا ديع كب نوره ينادح لاق دلع (ينريخا»

 ىلوق لاق هللا هكزرعأ كلذ ند يش أَو هسا 1 لاقفاهذخأف ياعم عيشي ناكر ءدلاقف

 1, تا د : تدان تال رم 2 ا ب د ب اتا طل م ل ا هت سا رج ع ا د تس حمم ع عم ع مع ع ا تح
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 ال ينم ركشلا وج ريو هيلا * عفاتب ىلا يدسأ اؤرماناو
 قاخيوهوا,هوركم نعكن ودب * هلا ئاوملاىف ركشاف كءيفش

 لاق لإقف ماك وبأ لاق فيكف لجرلا لاقف
 0 نك يعل نيب تيقلو #* هلاطع ولح هيدي نيب تيقاف

 هلام نم اهن 6 هاح نم * هل هللا ىدتناو نعااذاو

 ةداحأ كيلا كنود >ا ا هللأو لاق هللا كد ا فاعف هللاو 00 لحرلا هل لاقف

 نسحلا (يئريذا) فرصناو لعد يضغف هغلمم تغلب ا ةيدمعا تدك ناو كتم هن 56 راصف'

 مزاح نب دم تءهس لاق ريرج نب دم نب هللا دبع. ىنثدح لاق هيو رم نبأ يف دينملا# لكنا

 هلوقو «اعمسا ناك نا وىانلا كب مدأةاطوأ ىنلاهتنن مالا لة. مولذوم وهلضفبو مام اب انأ مده ىلهارلا

 مادقالا ن نع الخف موههابجو #* مانجو ىلع اوشم نوردَش ول

 اندنع ليقع نب ةرامع ناك لاق ىهاط نب هللا د هع نب هللأ دنع و لاق ىمح (ينريأ) ءافكل

 لع قله دج جورب نحادأوا 0 عمسف اموي ا
 هلوق ىلا غاب الف * راوع فويسلاو جابا قحلا *

 راقن 5 اعراذَم موحسلا ا د 0 ئ اكساب دوس

 راحتلا طل ره له مل تدق 00 رغاوظنوتميفا ورساو 56

 رافسالا نم رؤس ىلع ادنا » مولاخ مهأر نع و نوحربال

 ىحي نب دمح ( ينريخا ) هيلع فوقوم هنأك هنسحأ ب ا ىنعم دمتعيام هرد هلل ةرامع لاقف

 ىلعالا طق يدناكم َق ل انام سالا نب معازإ | ىل لاق نات نازك 1 *دحت لاف ىلوصلا ١

 مات ينأ لوق 20 ينأ الإ ىرطاخ هءاد-و ىردص هب شاحام أ

 هل_هاثم اياذملا ناو هأرق د ائقلاو ضرلاف راحالا رشاب ناف

 *« هلقاعمال هتالقع كئلوأ « امناف هيلع اناطنح نيب نإو
 هتاف كشألا ىو قاف هلع هم لطخات ٠ كتاب“ هيلعاقاالإو

 مولقمإ مواقي ناك امو مهزرب, مهز رحب ناك ام راصف تلقف ىلئاسر ضل يف ىنعملا اذه دا

 ءاشر عطشا يتح هركف كر حزن 5 رطاخب عتمتنسا امو مرتخأ م امتانأ نا مهأ ريإ ىل لاق مث لاق |

 تغمسلاق هللا دع 5 نيسحلا يف ن؟دح لاق يجدسلا نإ نسحلا أ ؟نكحلاق 3 ) قر ( هرم

 ةيعر مالكلا ءاسسعأ مامت ايأ ا مصتدملا يف هل ارعش دشنأ دقومامت ينال لوقي سايعلا نب , مهازبا يمع

 يدزالا رياح 32 لدم يل لاو لاق هللا ديع نب نوره ىنادح لاق روع ) قررخلا ( كن 00

 فك هل تلق مث هل هنأ هملعأ مو م ا يبالأز لعن لطف تقلا 0 ينال بصعتي ناكو

 0 دم ( ينربخأ ) هقرس هلعل لاف ماع ينال هناتاقق ساي دعب ةيفاع نم 0 رب

 ءشلا اهرد ع 0 ع 0 3 ناكام لاق هسأ: نع يأ(ع

 8 ع 3ع 08 نسلاو يعع ) 22 ( دعا ناك ام ءا دعا مسققا تاف:اهاف ماع يبأ ةايح

 املا ديزي نب دحأ



 (ةذخ)

 ا 1 لاقيماط بلا دبعنإ هللا ديع 0 00 مخ انجح م تو انباحصأن 1 ةعاجو ىي

 هدشن (نأريمالا يندعو دق لاَقف مه دشن 5 هول او هيلا ءارعشلا عمت | ناعارح كل ماع 5 مد

 هدعنأ هللا د.ع ىلع لخداءاف ينوءمستسو ًادغ

 هنلاط لولا 00 امدقف امزءف # هيحاوصو فسوي يداوع نه

 هلوق ىلا غاب املف'
 هيزاعضورلا رضن |ىنم.طا تاقف *# اهشاح ناسارخ نه ىان لقاقو

 ِهنعاَع ولطخت لثالاو ايل لع « اورع هتسالا فا رطل رو

 « هيتارع مين لع ننلو © رودس م نأ ميلع سعال
 ا مهم سعاش لاقو هللا 0 ريمالا ريغ ر ءغلا اذههلثم قد سلام نس ءلا يبأ ريمالاب 1 م حاصق

 هلوق ن 2غ ءارح > لدرلا اذط اهملع> دقو اهم ىدعو ةزاح هللا منعا ريعالا دنع ىلا

 ملا هيلع ري 0 ةدب صقلا نك ْع 8 53 اف اأن :لع هإ تيا 3 اع هل موشن ىأل اقعد لب هل لاقؤ ريمالل

 0 ا م دحوف ًائيش ام سمي ملو نامافلا اهطقلف

 ل هك نع 0 بتاكلا رحب نب دم ملم وبأ ( ينربَأ ) كلذ دعب هنم .. ارأ ام غابي لف

 يفاطلا ماك 51 هدنعو ىسحع نإ م اهلا فاد ابا رممه> هنأ هربا 0 ا كا راح نإ كروس 0

 هن ديصق د دقو

 بك اوداعو.دلاتانو م تايذا د تعالمو عبرا ن* 20 ىلع

 هلوق ىلا غاب املف

 بحاح سوقاوةهرتسان يذلا شو رع#» مكفوي_- تلامأ راق يذب من
 بيامااكح نكت ماوقا.نسام #* اهب اونرش ىتع دج نم نساح

 ثنوهرب موفراطع هوردايف هلئاقأ مدن ع اق طق رع غلا أكدال 53 مح دمام هعمر رشعماي فاد و لاَقف

 | ايممتف مامت بأي ةديصقلا مت هباون' يف مكنع ثالاجو اهنا ل اهامق دق فلاد وبأ لاقف هيلا اهب

 ليقيل ماقو هركشف رف كردقو 0 ا ءازاب صام هللاو لاقو مهردفاأ نيس.خب هل سمأف

 در نب دمحم يف كللوق يندشنأ هل لاق مث مّ لش ان هدب

 رءسأا|ائةلاةيلع تاّتعاو برمضاا نم

 سعولا قاخلاو رملا ظافحلا هيلا

 * هفيس بورضف تامّو> تام امو

 نإ

 رعملا كفا تخين ماط لاقو * هل-حر توملا عقاتسم يف تساف

 نإ

1 

 رجالا سابك او الإ فرص رض هلادر جدأ داو ةودغ ادغ

 هباصم مول نان من يفإ ناح ردبلا امد ند رج ءامع مو

 رعشلاودولاوسايلا هيلع ىكسو 7 ىلعلا هب قىرزعا 2 نع نوزع

 ١ هنإ لاقفمدقملا 1 و لحأو يدفن ريالا يدنا لب لاق يقف اهنأ تددواهللاو لاَقف اهايإهدشنأف
5 || 

 "كيو



 (ؤةهف)

 ىلع نب ندحلا انثدح لاق يدسالا نسا 2114 ريا ] ةلكم وأ رفعلا اذهب قر نك )
 ا ىنغلب دا ود يبأ 3 ديت قراولا لاق لاق لا ف + 0 قحسإ ىنث دح لاق ىزعلا

 أ ةتلطعأ 5 نيئمؤملا رمل كلذ ا ا لاق رانيد فلأ م 01 هدي ىف ُق ىلاطلا 0 انأ

 مهتعملل هلاق ىذلل ةياعر رائد ال

 روس ا كك ا مصعم كلذ نأب تماع دقلو

 لاق يودلنلا ديزي نب د. انثدح لاق ناماس نب لع ( ىرحا ) كلذ قرقط هنأ لاقو » مسبق

 ةقفنومهرد فالا ةرشع هاطعاف هج دتماف ةدئقز وهو ديزه 34 ديزي نب دلاخ كل ماع ار

 ا اندنع ماقملا تدرأ تاو لجتاف صوخشلا تدر#ناذ ةروئوم فالا ةرمشعلا نو 3 لاقو هرفسل 5

 ١ نيبو ةردحش تخن هأرذ ديب دلاخ تكرو مايا تضمهو هعدوأ صخذشا لب لاق ربلاو ءامجلا كلف

 | لاقف لاملا لمفام لاق كدبعو كمداخ لاق ماء وبا لاقف روبنطلاب هينغب مالغو بارشابف ةركز هيدي
 كتاصنمىدل.ةةشتيقبا « ان حامملا كدوج ينماع

 فاكرك راق اك دع 4 تحمس وح روش رهام

 لاايفو تايطامويلايف قفتت
 كتره 3 دع يفر نأ ال ول قس ا انفىرداتلا

 3 نوع ا >< لاق ىلوصلا ى 9 نب د 0 0 هي اهدا ا ةرمشعل هل ما

 3 دق لاق ءاحر نب نحال 0 ناكو قرلا هللا دنع 5 دعس نب ذم انثدح لاق ىدتكلا دمج |

ٍ 
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 كت ىف هن ام ةعاحم

 ا هدلشتةساف ه روس قوث هملعو هلةعالحر هي نار 0 ءاحر نب ندسدال احدام ماك 5 1

 هلوق ىلا يهنأ املف اهب هحدتمأ يلاةيماللا هتديصق ديد ىلع

 لاذملا ىلع ةمايق مقملا انف 0 ةلاهح كن رعناف تف ع نمانأ

 * ل ال 11 هوب قل 0 ةدودسو همايأ هل تداع +

 لاق املف مويا دعب كلع د 5 هللاو نسحلا لاقف

 7 6 نر ل ىنغل ندعو 0 3

 لاقو همايقل َ وبأ ماقف 7 اناو الا ام.عا ال هللاو لاقو هيلحر ىلع ءاجر نب نسما ماقف

 لاحالا ةلود كلمت انع * ىضقنا نسا ةحاس انغلب امل

 لا 0 ف لام آلا 0 و * اقدمت ىلع هبنونظلا ور

 اف" نفاوةدئاف لجأ م اقدعم كف كام نا
 ىلاَوَدَت اغتناامو تدح م ىل « اهيدس كلدش تلاسف

 د

* 
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 ظ

 ا

ْ 
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 كاط_ملا: نم دب دري ملوأ 3 ةمابع دارا هل سبب ل ثيهلاك

 نادلاروحلا نهي تناك ول لاو لاقق سويرملا هده ةعواجسام نحاس نسحلا هل كاع الغ ما

 مهردفالا ةرتشع يد لع ذحاف نب ريتتاملو دعم نب دمم لاق اهروبهم يف وا اط كماق ناكل

 نوع ىنثدح لاق ىلوصلا( ىتربخسأ ) ءاجر نب نسملا يف ناك لي ىلع هب هب لعأ مام كذرفتسا

 يا رجرجلا ةباصعهضرتعاف ماكىفأ ن م عضي وهوءاحر نب ندحلا دنع البعد تدهش لاق دم نا

 لل ةوعاو هن عد عا نسل او كا و دانا هتتضو تنأ ناف هلاقام ين عمسإ ىلع أي لاقف

 هلوق هدشنأ مث هاضرت الزأ . نم

 عد سمو فيص» هنم افع ئىقكو »+ عدوا طيخلا الول هنأ امأ

 هلوقرلا غاب اماف
 عت ةيدباح ندم هداّتشو ع« عوط تدقناهتيد اونا ليسلاود

 عج صممو تامملا ىلق انل داع # هيسوتا.ملا دعب يرولا داعف

 همدقت نم ىلع هنومدشو هردق قوف هنوءقرت مكنكلو لحرلا اذه لضن عفد : لعد هل لاهو

 لاقىلوصلا ( ينريخ ا ) اناع هيلعو اًماع هل كريص هباس> ا ةباصع هل لاف ةهقرس دقام هيلا نو.شو

 وباو ليلا منيبلا ندع نسا انأ ترمض> لاق ءاحر نب نسحلا بتاك عادو نب نسحلا انثدح

 هدشنب ماه

 منو ةرمضأ م يلع تدعو »# م ل مهرايد د

 نسك د2 وم ناك اءافانمو» هدنع انقأو ة ةنسح ةعاخ ةياع علخو رانيد تقلا ا, هل نحأ غرف املف لاق

 ماك 2 هيلا

 عاسمو مراكم ند سس # قار فن. هلاةوسك ن 3 0

 عاجشلا ءادرواضقلا 6 نزز ءادرو ةيرباعس هد 14

 عادلا يف هللا سيل هنا « الان سحلاىفقارقرلابارمسلاك

 عاطم بو.طا نم سماب ه_# اتم حيرلا فج رتست ايقو

 عات راا اش وا بضلا د 5 * هلم رهدلا هناك انافدر

 عالشالاو ن:للا نم اء رح 001 هةيايام امزال

 عادوا موب هر> يفه._ثش * ولو ريحطا اذ مويلا درطي

 عامس 1 بولاقلا يف هياوع # اذهوزو. ءاايف كيرباه نسح

 ماك ينأ ىلا هتعئدألا بوب ٠١ يزاد يف ىتبال هللاو كل اذه ىلع يلع آل نمو مثيطا 56 رم اقف

 0 يف ,”دح- لاق ىديزيلا ن سامع ندع ( 0 ( تقولا كلذف 55 ناك بون 1 هل صحف
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 لقثتساف كانه وهو ءاتثلالبقأ نادارخي وهو رهاط نب هللآ دبعىلا ماك وبأ صخش ال لاق لضفلا
 2 انف هدربأ, تسع مف راذرد فلا هيلع رثن هنال هيزءا# اطباو هيلع دو هللا دنع ناك دقو ديلا

 ماك وبا لاقف توقلاك 'ىثلا دعب 'ىذااب هيلا ثءي ناكف ىلع عفرتيو ىلعف رقتحي لاقو هيضغاف

 لاكش الو" يك ف ترد 7و 6 للطدالو مسرال فيصلل قمل

 لزذلاو وهللا ىسو باشلا يري * كفيصملا عب نأ عمدلا 0

 لدب اهدعب نم انل يو .هارسي * تدغواهفورعم يغقنانامزاا يني

 سهاط نب هللا دبعل هيلا رذتعاو مام ابا يتاف رهاط نب هللا دبع لا ىعاش لئيمعلا اب تاسبالا تغاذف

 نواهتا ريمالا اهيا لاقف هللا د.ع ىلا لخد مْ ه.حام هل نمضتو هل>١ نه هياع ىتعام ىلع هيتاعو

 عئاشلاو هرعش ىف ناسحالاو هردق يف ةهابنلا نه هلام هل نكي ملول هللا وف هوفتو ماهت ينأ لثع
 هلو فىكف هتقارمو هّبياعر كلثم ىلع ب>وب همذل قوتلاو هرش ن٠ ف ولا ناكل هركذ نم

 كيف ابعتم هباكر كيلا المعم هللهأ كب ادقاع كدصق دقو نكسلا هقارفو نطولا نم كيلا هعوزنب

 كيف عمسالو ةدئافب تا[ واو ضار فرضت ىح هقح ءامق كعزاناع كلذ, فو ةمجوءركق

 هلوق الا عمسام هم

 دوةلاةرهملا ىط>وىرسلا انه # تذخادقو يمص سهوقىفلوقت

 دويللا علطم نكلو الكت اقف  انب مؤ نا ىغبت سمشلا علط.ا

 هعدا يتعلا ماع ينال و كلل مح 3 تدباعو تفظاف تعفشو 2 تمأ دقلهللا دنع هل لا ؤ

 هبات نم ةمان ةعلخ هياع علو رهظلا نم هلم امو رانيد ىبا هل ماو هموب ةءدائق هاعدق مالغاب

 وبام لاق نوره نب نوءيم ينثدح لاق ةظحح ( ينربخا ) هلمع رخ | ىلا ( ١ ) هتقرذبب ماو

 اهريخ يحر مغاا تبحعت> | اذا ءامسلا هل لاقف ىنع تبحتءاف سما كنثح رخ ال لوقي ثتخع ماع

 هلوق تدشن "تح اماياالا انثل اه هرعش يف هنمضيل ينمملا ذحا دق هنا مامت يبا هحو يف تنيبتق

 بحت نيح يجرت ءامدلا نأ * اللءاىل كتعصقمب باجحلا سيل

 نإ يناهمدالا دمحم نب نسحلا نب دمحا هللا دبع وباو فيصو نب دمحا سابعلا وبا ( ىتريذخا )

 نيثالمثو سمح ةئس يف مساقلاو انا لبعد دنع انك لاق دامح نب يسوم نب دمحم انثدح لاق ىمع
 ٍفيقثاي همالغل لاق مث رعشلل قورس وه لاقو هياثف مامت ابإ انركذف مأشلا نه همودق دعب نيتئامو
 اًؤرقا لاقف ارتفد اهمن٠ جرخا ىت> هدب ىلع اهرع لعحف رئافد امف ةالذع ءاحف ةالخلا كلت تاه

 يدعلا ةفافذ ابغ ناكو ىما- ىلا نب ريهز دلو نم ىماس وبا فكم لاق هيف اذاف هيف انرظنف اذه

 “ش امم تايباب

 :عاقمقلا ينب اطرض اومظاعتف « كدج دعاصت هب طارضلا نا

 0222222222” 7777777777777 “كك “ب ا0000ا
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 لاقف هانرف كلذ دعب ةفافذ تام مث لاق

 رعشلا بذعتسا سانعلا ىلا دعنا

 ىد_الاو ةفافذ يعانلا اهنا الا

 ودعالو نسح سهدال ةدلعل او

 رسما تاكا نم تلشو تحت

 هناكم ىل_> سانعلا ونا ام اذا

 تردالو ءامت اضرا ترطماالو

 مط اهلاالو يثا تا الف

 طش د" ةركأ ا رب مو

 ردلا امه نه رذ ءامس موي * هباصم موي عاقعقلا يب ناك

2 

 ان

 رذصلا يدداا لاح نماهع قاف تن ةردعص ناليع سقف نمانل يمنتا

+« 

+ 

 نفسا رفشلانع لدش يقحصاو>* ةناقو موي لاهالا "تفوت 2
 هتديعق يف املخدأف ةديصقلا هذه ربك | مام وبا قرس لاق مث

 ذءاهؤام ضفي مل نيا سياو * مالا حدفياو بطلا لحلف 0

 نب نددال 0 ًامالغ قشعي ماك وبا ن نراك“ اة ىدوم ن , د6# ىنثدح لاق يلوسلا ( ينزب>ا )

 هللاو هل لاقذ همالغب ثعي اموب ماكو 3 ماك ىنال 0 ًامالغ قشثعتي نسما ناكو بهو

 ماتو: أهل لاق تكلا انيك كاسر كل لاقف رزذلا يلا نضكرنا مورلا ىلا تفعأ 3

 وهوامأف ءانفخ اموظنم اذه ناكول نسا لاقف همص## يمقن هيشأو مالسلا هياع دوادب كيشأ انأ
 مام وبا لاقف هل ةَقيمحال ضراع هنال الف روثنم

 ري_لاو مايالاو ثداودللو * ريفلاو نهدلا فرصل ىلع ابا

 ركفلاو ءاؤهالايف ناقلاف ريدم *« قفا تنكو ةواذا ضأ يترك ذأ
 0 اهب برغملا طع 5 نعدشلا كدا

 ىلا انةنعا مورلا رذاح * ىلا ثيثحلا ريسلا كرثت مل تنا نا

 # يوه ل# ين هد تا نإ

 رءقلل ا[ الا برطضم تا

 رطخ 0 ىع ل د د 1 امناح هئم مم برو *

 »+ رده كس ن ع مم ايغ هدم # تركنا مزعلا دول> هيف تدرد>

 رظنلاو ريالا نا>مط ن 2. كلك هام #* ةح راح لك هند س نه م نادبس

 »+ دم لطفك ااا راع ودل ا اف مقلا تنأ

 0 هعذ ءاح لاق كله ست ك بهو يندد لاك نب 2 ا 0 هللا دنع ىندح لاق ىلوصلا( كي

 يي ذلا تنأ ىلع اأ اي ساملا يف لدحر هل لاف مات يأ توم دعب ة>اح يف سهو نب نسحلا ىلا

 درب نه عئاشو ت#ء اك تو #* ىدما مكيناغم توقادقل تدهش

 دهن ين #01 ىلع يندمتأ عمد ايف ان مراد م مع | كطم) ند متد#تأو
 | .٠ ا

 0 هللا هر ّ مثد# ىف 0[ ىلع يندحتأ عمد ايف ددر, ل اء>و هللاو نسحا ليعد حاصف 38

 | أ دغاتإ "نحل ىحي نب دمومو ناماس قل لع ) 0 ( ىانلا رعشا هنأ تاق هرعش نم ايش َّك |

 00 يبل 000 ااا صل ل 1 ا 1 سس سم سستم



 0 ا( 6 -)
 0 ا ابل 10 11 او رود ووو ووو مورا

 ١ عن ماع وبأ هي هيلع قلن دداو 00 ْى 0 نانءإ يهل 0 هللا ديعل تاآم لاو ديزي تا

 الحار حبصأ ىهدلا ماقأ اناق اذا ىح 3 0 دى

 الفأب َىَد فرطلا دادتراالا # 00 الأ هللأ ا 01 57

 البا وذ ضايرلاب م لحال # 1 ضايرلاب ةعيجفلا نإ

 الهاك اذه ناكو تام ركملل #* ايراغ اذ به ناكل نايسني ول

 الياهش نوكن تح تله اول ا يوم لليادحلا كلت لع قط

 العاب هي دل 0 ما د 1 .ص و 2 0 ادا

 ا اك

 لحو ا م #*# رذح ىلق ناف *# اولعف اذام كلها # للط اب لق هللا

 نم يئلعس ولاب لق فيفخ يدلل 2 ن دمعإل ءان 0 ثلا ينال ر هش زحرلا نه هضومع

 امطأ ةباور ندهو ةساثلا هنان نب ورم ةخعسأ

 م ةيسلو 0 نأ زامخا 0-١

 نب دبع نب دلاخ .نب شارخ نب شيم نبأ لئقو .لشم نإ مك نب ناملس نب نيزر نب دمج همسإ
 ان ساع نا امنزم ورم نب ةراخ نب ىصفأ نب ٍلسأ نب ن نامالس نب ةع زخب نب سنأ نب لبعد

 ناكواخل نيؤر ني ىلع نب ليعد مع وهو رفءج وبأ هتينكو هياع باغ ابقا صيغلا وبأ ناكو ةبلمأ

 ديلولا نب سم نيب هعوقول رك ذلا هيبن ريغ مهف لحلا طسوتم هرصع ءارعش نم ٍصيشلا 2

 ةقرلا ىلع اريمأ ناكو يعاز للا ثعشالا نب رفمح ن ةبقغ ىلا عطقناو لي ا ىأو عجشأو

 نبأ صيشلا ىنالو هريغ نع هانغاف اداود ة ةيقع ناكو هريغ يف هل ىورب املقف هر 5 ريك اب هحدش

 روش عماج هم ذخأف بلاط ندم ىلإ اطقم" ناكو نول اص اًضيأ ىعاغ هللا دنع هل لاقي

 17 ل1 هلع يف تام هلوم ربع رح يف صقلا ونا ىتعو سانلا ىلا جرخ هتوج نمو هيبأ|

 0 هنع ركذ ا ان سجاهلا عييرسس ناكو هرا.ذ ٍْ> ١ عم اهراتذم امم رك ذه هدعبو

 لاو هبذكف صد ثلا ينأ نم رعشأ ايندلا يف ناك هنأ كربخأ ن م هل لاق ىرماعلا دلاخانأ نا زئعملا

 ! ييحدمأو تارا نانا عو ١١ نب نكي ناتطبلا لع ةاملا: ترش نم نوهأ بلع رعملا ناكل

 طقاسا وهالو هروش ناويد ل 5 6 تامضلا هذه دحوب سلو زيعملا نا رك ذ اذكهو كولمالا

 ىل لاق لاق. ورمع نب رضنلا نع يناركلا انثدج لاق يمع ( ىريخا ) ديدش فرس اذه نكلو

 اهوا يتلا ىنديصقب رفع> نب ةبقع ت> دم ال صرشلا وبا

 ضاربنامزاانع لقملا سيل * يذاع سعاالو ىدص ير ا

 نا ا ا ا و و عكف اعار م مالا دمحم انثدح لاق ىلع نب د 5 مهرد فلام يناطعأو نا ا



 )ه١٠٠١(

 اهف لوقي هنع ام 00 ىلا ي 3 را بوققعل يبا تايبا ىدهملا نب مهارب اتدشنا لاق هيو روم

 بيرق ضع نم نضعبلا ناف * .اضعب كباف كضعب .تآمام اذا“

 هينيع كس صرشلا ينالدشناف

 ناسف نالت كنك أوز 6 نته مسد يبا تل 0
 ندبلاساسو يب حورونو « يديو يدئاقو ىليلد ىلع

 نرق يف مالظلاو ينئرش #« نا ةفاخم اهب اهلع يا :

 كحيقلاقف يدعب تيمع صيشلا اي تلاقف صيشلا ابأ تيفال ةأرما نأ لبعد ينثدح نافه وبا لاقو

 نب دخأ نع أ :خدح لاق يراينالا مءاقلا نب دع 00 رروضلاب ىنتريعو بقالإب تتوعد هللا

 دحاو ل اولاقف ساحم يف ليعدو صيشلا وباو ساون وباو ديلولا نب 2 لاق دبع

 نجا لك دعب لع 00 اوءمسا لاقف مهم ناك لجر عفداف ءشلا نم هلاقام وجا ب

 تيمنا دق كب يناكف دلولا اأن تب! ذهأ ملل لاقف تاه اولق دشني نأ 3 -
 * لهحلاىللا هتعد ٍزحاذ ناك ناو * دحاو ةبؤذ ائم تلعام اذا 0

 لجتلانيعالا وسأكلاعيرصودغتو * ايلا عم حور ” نأ الا شرعلا له
 ساو يبأ ىلع كفا مَ َتقدَص نسم هل لاق ةيشرلا هب ه.قل يناوخ 3 وغلا عيرض: بقل تديلا اذهتو لاق '

 تدشن ادق ىلع انأاي كب ىف كلا

 درولاك ءارمح ع نم درولا ىلع برشاو # دنه ىلا برات الو ىليا كرنال #

 دي نم :نيركس نم كلاش ارح «اناهدب نمو رع ا يع نم كش

 كلوت دشنت كب ىن أكف ىلعابأي تنأو هل لاقف لبعد ىلع لبقأ مث تقدص هل لاقف
 اكلهلب لض لطي نياال * اكلس ةياو بابشلا نبا

 اف ا تقلل كس 4 ل ساي يبجمت ال

 كلوقتدشنأ دقو كب يناكف رفء> اأإ 0 هل لاقذ صيشلا ىنأ ىلع لتقف مْ تقدص لاقذ

 ضارب .نامزلا نع لقملا نسل *. ىفارعاالو يدع يركشال

 هلوق مهدشناف كلادبام اندشناف اولق هتلق "يش دوجأب اذه الو دشنا نأ تدرأ اذهام ال هل لاقف
 ©« وص

 *# | مدقتم الو هنع ا «ىلنسلفتنا ١ رح يبي وهلا فقو

 موللا ىنمليلف كرك ذل ايح * ةذيذل كا وه يف ةمالملا علا

 مهم يظح كنم يلغ> ناكذا * مه>|ترصف ينادعا تويشا

 مك نمي كلع نوع نمام * ا رغاص يسفن تنهأف ينتنهأو

 كتابتجوو تدوجو هللاوتتسحا اون وبأ لاقفلاق لمروبللا ليش نان رمصلا انه ىف

 هلوق قرسف لاق. .تلقام توميو لوقأام رهشيف هيلع كنيلغال مث كنم ينءملا اذه نقرسال
 * مدقتمالوهنع ا © حل سلف تن ثيعب يلي وهلا موو
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 بيصخلا يف لاف افي فخ اًقرس
 7-0 جدولا وي نكلو * هنود لح الو دوج هزاحاش

 نب. دمحم نب يي ىنال ىدج تاتكت نم 6 تدل" ) ضرشلا ىبا تيب طةسو ساون يبا تدب راسف

 الكم راثك لاق“ لعد و>ا يعازخلا قلع نح نرولا ىتابدل ايلا دمام نب نسحا هلع ةنأو

 ىدقنا صشلا ىنال سا ونوبا لاف ىراصنالا دلولا نب لسمو صيشلا باو ليعدو انا ساوت ىبا

 *. ضارب نامزاا نع لقملا سدل * كلوقىدإ# رطخ اه ةيداضلا لاقىهامو لاق ةيزخملا كتديصق

 امءلعو اهفَهن ناك دقو هتنبا ىلع امض ىعةديصقلا لاق اذا يثعالا ناكل اقو اهل اناسحتسا كتيزذا الا

 هلوةدعتف تايزذملا يل يدع اهل لوقي مث مالكلا ديل رايتحالاو مكحتلا قاقحتسا هب تغلبام
 اعرق مهباسحا نع سانلاعراقوا * هب مامغلا قدي عورا رغأ

 اهريغب راك | ينكلو لصفم رد دقعيدنع تسيلامنأ لوقا ال صيشلا ونا لاق هرعش نء اهيشا او

 هلوق هدشنا مث ا

 # مدقت» الو هنع رخاتم # ىلسيلف تناثيح يب يوولا فقو

 ك1 را كلم يلم قل 0 1 لفرد تود ادت ناو وبا ل كانغ روك ملا تايتالا
 انصح ًانهانم 0 مع ىواجلاف تارطلا امتار قمكف يباطيف لوقا لب لاق كب ره يف

 هلوؤ تكرت فكف

 لاذم ديدحلا نم صرقو * ليقصح ةدلانم ءادرفف

 3 نيا رجا ءرظان يف نيزو هظاحلا يف قيس اء اهادحا نيتردلا راتخم كر مك هتكرت لاق

 تاقبط رعشا نه ساو: ينال لاق نم ينثدح لاق ىلا ينثدح لاق هيورهم نبا ينثدح لاق ىلع
 لوقي يذلا لاق نيثدحلا

 ناتو دعا روئايعجر وا ا الع: ف وططا
 فورعمنب ينوء نب لضفلا نندح لاقي 9 وكلا م ءاقلا نب ؛ نيبملا 00 و لا دال رعشلاو

 ليقن عر طشلابهل امداخ بعالي وهو 3 ينأ 0 صيقلا 0 لخد لاق نأ يف 0 يناهصالا

 5 هللا عا ريالا ضد هلا وأ لاَقف هصق رارزا لحب نأ مداخلا اذه لس صيشلا انأ اي اب هل

 لاف يع هيف ىلقف' هردص ىلع نيعلا فاخي هنأ محزن هتلأس دق لاق 0

 رورذمكسملا هنم قرفلا يف # يحدلا ولحم رديلاك نداشو

 رورز» يهدلا هم برحلاف * هزدص. ,لع نيعلا رذاحم

 1 م نسحا هللاو دق مداخلا لاَقو مهرد نوال جا هل 0 00 دّقل يف. داو يي هلا لاقف

 ٍ نار ريغ 3 دع (ينري>ا ) يرذا ا ةسو هيل نس كادعطو مل الاد ١ ة]ح :| كتنكلو تلق

 واقشعأ لاق ينايبشلا سايا 3 كيهدس 0 0 غم ل لاق يزيعلا ىلع ف نسا ا, لوح لاق يفريصلا

 | يت>لجرلا.كزنم ىفا ماع قفنيو املا فاتحين راكف دادهب لهان ٠ لجرل ةنيق نيزرنبد#م صرشلا

 ا لوذدلا ندادعتمو هيحح> ا لوم ىلإ ءاح اذا لمح قفختأو هرضضل ا املف ا فاتأ

 2 ايي
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 59 تيضُف هنلا عم ىقملا قلاسو هب اهآلوه قافحتساو ةيراحلاب هدو ىلا اكدف صيشلا ونأ يءاحف

 نم هتفوذو هقح هيلع تءظعو 50 ف هّتداعف نه 0 |نأ ا كا هياع انل نذكوةساف

 هلقو هذه همم لمحو هتب قلك اي ناكف هيف اهروز, ةعجلا ىفامرب هل لذدف اوكا نمو

 ١ خرصتاهلام ىل كاف رادلا نم اديدش اخارض انءهس مهاب ىلع انفقو اماف اهملا موي تاذ هعم تيضف

 | ناو طوش هدجو هيبك رسخ دق وه اذافات مف قابالا قا انلزاق هللا 1 تاي نإ ١
 ١ احمرمدت لخاد ىلا لخّزلا داعو الذيد ىم قرفلا ال ْنذالا ىلع هلمح اعاو الخف الدحدا انل

 لوقي وهو خرمصت ىهو برذ دشأ ارضي وهو 0 لعةدودشم يه اذاف ائماطأو هياع انءمت -

 كلذ يف لوشإ تاكحجلا لع ىصدعلا 8-3 عفداف زرلا قرساف اع ا

 ازح امتدلج يف ز> دق * هفك ىلع 1 لوشإ

 از دل ف كانا تءاردحت دود مسلا ىلع هو 0

 نيذللا نيثيلا يتدشنا هل لاقو اردا٠ ائيلا جر لل->حرلا اء,م.فاهددرب صرشلا ونا لعحو لاق

 اذه عيفش تنك تنا نسا اياب ىل لاقث اهايأ هذشنأف اهداثنا نه دال هنا فاش ةغفا دق إف

 ىلع هلو اءمعمس الو اذه عطش هل لقف ينتحطف ناتيبلا ناذه عاش ناف بي .١ كتفمسا دقو

 6يلرخا) تام وجينا شوو هلا كشك رف هيلع هتقفاوو كلذ تامفف ةمرا يف ناموي

 | ينال تناك لاق د نع بتاكلا ن>رلا دبع نب دمحا ىنثدح لاق نابز ر#ملا نب فاح نب دمم

 لوقي اهيفوا,ةشعتي ناكوربت اه.ساءادوس ةيراح صشلا

 بعل يف تنأو ىف فاتت * بهذلا ةيءساب ىاصتت م
 م 3 ذي مل كالو * نمو ىذلا كلا مع ةئبااي

 كمل سلا مرك افعرلايفو رد لا كيا

 يعلقون دمم نب ىلع انثدح لاق هيورهه نب مساقلا نب دمت انثدح لاق ىلع نب نسحلا قرح

 د# لاتق ناقام ذئرح 3 ىعشاهلا ناماش نب قدح نب دع انيدص ضصقلا وأ ناك لاق همغ

 كاكف هل والو: ص كلل انأ افحف ينذتساو هناطاس دنع ةينرم قحسا نإ

 0 5 * ىلع نيملاعلا بر هلل دما

 0 ريمابد بر هديا # دقو ىلع يدينه يرعش تلا

 فاس اا )1 كفتلاو 8 قار نم ليّقام اذا ىلع ىدجي

 قارلا ةيقر ه ف عفن سلو * مهنا سانلا م يردعل موب

 نبهللا ديبع عم ريشا تا ا رقلا نب ساسلا ونأ اند لاق يدي ولا نئانعلا نأ دم ينأد

 ميف امو مره هل لغب ىلع خبشو هل مالغ هفاخو ليزه ةباد ىلع صذح نب رفعج هل.ةئساف ناماس

 لوفر ةشخلا لطزتتا كلا يبأ ةفص هللاو 2 ناماس نب هللا ديبع ىلع ليقأف والا

 .: ضاة'ا ىلع اضاقنا كوتأف 7# موو واممول فيحولا لكأ

 ضشلااونا ناك سمح لا 7 هللأ دع ىل لاق لاق هللا دع كلا. وا ينأد> زذدملا 57 هللا دبع لاقو

 ع 070 7 7ت27آ7آ 3 121213071076767 7 7 7 7 7 7 7 |(0ة١(و9١ف ف ف شع ع <َُ<<ش << ش شَّشّْاللالا“+الااتبابالا 003020300320322



 )لم١ؤ٠أ(

 بهذف ىلبلا ضب يف هبتنا مث هدنع مان لمت املف برسثي يعازألا ثعشالا نب رفم> نب ةبقع دنع
 لكم 2 تلتقيناحضفاناهللاو بح اامو هللاو قااتق كحينو هل لاف نيكسب هاحوف هل مداخ ىلا تذيب

 اذاف حرا يف اهحاجز لعجاو يدب اهثولو اهريك اف هحيتسد ذخ نكلوىف تنا حضتفتالو اذه

 لغفف هتعاسنم تامو ينتلتقف ترسكناف ةحيتسدلا ىلع يركس يف تاعقسيفا لقف يربخ نع تلئس
 مداخلا ركش م ايا دعب ناك املف اديدش اعز> هيلع ةبقع عز>و صيشلا وبا نفدو هب هيمعاام مداخلا

 هلتق تحب رضي لزب 3 هقيسإ هيلا ماق نا همي مف هإَق و هنأو هريخ نع ةبقع قدصف

 و

 لاوحالا مداقت دعب مسرلاو ه لالطالا ملعم تلأس اله

 لاب مجعأ لاوس 6 1 ٍِرط 7” ىلا كعلا اهموسر جيب 0

 لافك الاححاور نوطبلابق * ادوات حاطبلا اطق ىث٠ نيشع

 لاحم 0 4 هب تمل # ةيح ثيدحلا 2 | لك نك

 لاجحو ةرسأ نيب رهشلا يف * اهنقال اذا اههاذم يمهقأ
 لايرلا ةفالسك وأ دهشلاك *

 ت١ لع للقلاو [عايما“ نم وه لب لنقو را :نولل مسا لبق اهف كلايريطاو خرلا ةنثثملا لافتملا

 يثعالا لوق اهنول

 اهاب رد اهاش حيرذلا مدك #3 لباب قاع م ةفالسو

 لاقف تنبلا اذه ال ا ونال يل ىريذا يت نإ سن# يف 0 دج ترو نت كلت لاق

 ا اتلاف 1و نب تيمكلا روك دلل ءانفلا اذه يف رعشلا ءاضتم اهتلب و .ءارمخ اهي رمش ان 0-

 ليقث فيفخ درطعا هيفو ز رحم نبال هنا يملا 1 ةنان نب ورمع نع رصنلاب و لش هنا حرس

 امف وع باهملا نب ديزي نب دلي اهم 0 تكل 0 رءشلا اذهو

 لاطبالا ةرودو كولا 2 # هب تعسو يتم م6 0

 « لاثمب هلث م ساق ىغاب # مهب باهلا شاءامن اكف

 لاصن لك ت وقو ناهرلا موي © ديدقم لك تابصق هفك يف
 لاقت الا حراك زو فلا كب »+ وءمزاو رمح كنزا قءو

 م7 هريخو 0 كيتا 5 :--

 نب ديز نب تنمكلا ليقو م ورم نب بيهو نب دلاخم نب سيخ نب ديز نب تيمكلا و

 كلامج .ثأ يف لاذ نع هنادلو *# ةحح رشع

 ٍْ دسأ ينإ نم ةنآلث يدم الل فاتخملاو فاتؤاايف اذك ءارعشلا نه تيمكلا هل لاقي نمو 10
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 اهمانأبا نيج ةترملا تالا ملاع مدقم ىعاش رازن نب رمض» نب سايلا نب ةكردم نب ة ةميزذ- نب دْسأ

 بلاثلا ءاملعلا مهئارعشل نيعراقما نينراقملا ةيناطحقلا ىلع نيب_صعتناو نيا
 افورعم ناكو اهلق تامو ةيءامعلا ةلؤدلا كردي و ا يب مايأ يف ناكو اهب نيرخافملا 0

 هتدصع لزي ملو هراتخحمو هرعش ديح نم ت اءمشاطا ا كلذب يي مشاه ينب ل عيشتلاب

 ضان يت> هنافو دعبو هنايح يف ةعلاش م هنب ةضقانااو ةلدتم نعلا ءارعش هناجاومو ةساندنعلل

 ع مشاه ينب ىلوم ير ءاا ءاقلزلا 1 ا هتافو دعب ةيهذملا هنديصق ةشيع يأ نباو لبعد

 نسا نب دم ( د ) هللا ءاش نا باتكلا اذه نم هل حاصإ ر 3 عضوم يف ر " ذب كلذو

 دجسم يف نايبصلا ملعب ةدكلا ىأر هلا وحالا تلح نع يالا ل متاح نا ءديرد نبا

 نكي مل ءافصو ةدومو ةطاذ حامرطلا نيبو هنيه تناكو ةصاخ ه ربح يق ةستق ف نب لاق ةفوكلان

 7 ا را لؤوق تينكلا تدفن لاك تيكلا ةيوار لوس نبدم نع هباصأ ص ..ب يفد لاق نينا

 دئاصقلان انع ىخرتس اودحلا يع © تلح الر طلا سف تضق اذا

 ادمشلاو عادلا تراَع : نع دا لاوجالا تاكل هاو را 5 نانعو ّللاو يأ لاق
 | يجراخ حامرطلاو ةفوكلا لهال ايصعتم رغم ءأرعش نم ًايناندع نمل عش تيكلاناكو ةنايدلاو

 أ اذه امتنا مف امهل ليقف مأشلا لهدال تصعتم نعلا ءارعش ند ناطدعقا يدع يناط># يرفص

 دمع ينادح لاق ىمع ( يخل 7" ةعاملا"ضرنب ىلع اقطاب الاق ة| وهالا رئاس فالتخا عم قافنالا

 ١  1داع 7-00 عمتجا لاق طيقل نع يردعلا رم وباتت لاق قلاركلا 0
 ننتا تبكلا هللاقف 1 و ايئيف دارخي هفلافت اهنابأوت بزعلا 2 اذتف ةف ب ا ٠

 يمعأ مرر 0 0 ورم هل لاش ريصلا ا لاق مث 00

 ا م 000 تكلا لن هظفح لن الو دا لاقفيور 0 نبا

 أ تكلا هل لاق ماو 0 حز لح 1ع زد> هرعش نعم داتا 0 ١اؤ هف رعا له ادام لانا

 نعاشنا لوق نع هلأف روكلا 7 يش نع كلئاش يلاذ

 كرتمملا رطشةلقملا كفذق « ةطروفف مهماحصأ او-رط
 ل لوق نع هلاسف هريسفل : دام 0 ل

 انداهرلا ديصتانادلو نيردب ان ا 0 َّىَح لوقلاب انيردن

 | تيدكملا 908 أه ريسفتب تا مو دا ءادف ىرخالا ةعا ىلا كتاحأ دق هل لاف دامح محاف

 2 عضوت و اورفاس اذا مهعم موقلا اب 8 + لقملا يون نك ةاون يل ةاصدح ةلقملا لاقف هل 54 نأ

 كرتعملاو بيصنلا راعشلاو ءاملا مب نوءستش ةمالع كلذ نو 3 اهرديغ يتحعاملا اهملع بصلاو ءانالا '

 ةمجعملا ميدقتب ناوحج نب رتشالا نب ةلضف نب لفون نب ةبامث نب ريكالات كلا مهلوأ ةعز> نإ ظ

 يدادغلا نم ها ديز نبا كلاثلا ريك الا تيمكلا نب فوزرعم نب ت.هكلا ٍناثلاو:سعقف نبأ ْ
 119 مجم

 ( ريشع سماخ ب ينافالا ) 1١6
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 انتاتح يأ ءاسنلا ينمي اننيردن هلوقو رشلا دنع كانه !هنوقليف ءاملا يف هيف نوءصتخم يذلا عضوملا
 0 ىدع هب ينادح مف يرسقلا هللا دبع ,نب دلاخ ناكو ريفاصعلاك 5 « ريط نداهرلاو اننمرف

 سنأ نإ 0 0 رك ذو يارعالا نبا :نع يراز زذلا .ثرطا نب ها 55 لاق قارولا نيسحلا

 بقنا كيكلا نأ م ىب نم هعامج نع هناك 0 2 تكلا نب. لبسملا نع يغالسلا

 ءاَبسخ هيراَح يورف هيلع هتظذحاف # انيدماي انعت تديح الأ « ضو نعلا ايف وح« يف وأ هتديصق

 2 هيلاذفنأو ةيمأ ينب هئاممو تيكلارابخأب هيلا بتكو ماشع ىلا ايده ادعاو تاي احل هدئاصق

 لودملا كاع الإ له برايو نب يغش رمهلاكب الإ له برا

 تمظع واهرك أ اهأ رق املف مئاه يف معو 0 نا لع هنسإو ىلع نبديز | ميلر ةليوط 74

 الإ تيمكتلا رعشي 0 هذيو تيمكلا ناكل عطقب 7 هيلع مسا كلَ 000 2 أه 1 هلع

 ثيمكلا ناكو ب طش او ىلعالماع ديلولا نب نانا ناكو سبحملا ىف سيحو ذخأف هرادبةقدحم قيخاوت

 ترصام ينغأب دو هيلا تكلل لغبااو هتّتطْنا ر ب 5 هل لاقو لغب ىلع مولجنوللا ثعيف هقيدص :

 1 1ع ل ىح ىلا 0 كل ىرأو لجو نع هللا عفدي نأ الا لقا وهو هيلا

 ابن تسيلو اهباقت تيقنت كيلا تاخد اذاف ذي عبشتي نع يشد 0 دبع نب كلو تنب

 1 0 تا.ح هءاع 0 0 نة '

 كموق كاس الو كيباعمدتب.ال ىلاولا نا مع ةنيائأ اها لاقو .ههتلا | ماع صك هنأننخأ ي ل

 تلاقفلعفف ريداو ليقا هل تلاقو هنأ رمحو اهرازاو اه ايل هتسيلاف هل كتضرع امل كيلع هتفخ ولو

 جرذف اهل ةيراح 4م تدر ذاو هللا م.أ ىلع جر كنك ف ١ اسي الإ ايش كقذم 0 م

 5 ىلا هيدي نيب نايتاو يشمو هل هبي ف 25 ند نات 2م كاشو ها ردعسلا بأي ىةكعو)

 همالغ ىمأو ةيمكلا برو لجر مهضعب لاقف مم ىنب سااجم نم ساحب ر ذأ سانكلا ةيحانب بيش

 ىلوذ هلعلس هب لا ًأموأو مويلا ذنم 9 0 هذه عش , كار ال اذكو اذكاي حاشإولا وأدب حاف همساف

 000 كلا يدان سعألا ناح.بلا ىلع لاط الو هلم حاضولاوبأ هلخدأو ا ديعلا
ْ 

 دلعالو كب ن :اثمأل هودع تح رخأو نينمؤلاريمأ ىلع- ا هللا ودعا اهلاقف ي 2

 لاقف طقاسل كطئاح ناو ا يفا حاضو يبأل تكلا لاَقف بعاق طناذ | ىلع تاغ طقدو

 كو ةمقلع ىن يف ىلا هب 2 00 1 0 هللا ءاش نا 6-0 اذه هلا 0

 نم الغ يم هنع فخ دق باطلازا ن نأ اذا يت> ايراوتم ةده 0 ماقأ و ع

 ناكو ةناطقطقلا ىلع قر رطلا ل للي 2 لاق همالغ دعاص 4مم نذو لحوو فوذخ 50

 / ريا هريخساف دلاخ بايىلا ا ىدهو هيول 0 كل مأال كارو 5 راادب تحاصت5 هريذح فرعا

 1 لاق اهاينس 0 موفاخن و ا“ أسمع ىلع كللدسام اولاقو هيلا 101 وب تحوم 37 ناعفالو

 ا ا ل ا يل اا بى مر سيلتا صين ىيف د... .نستب
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 ءاح دق بنذ اذ_ه لاقف هيلا رظنف البقم اثش ىرا تلق كلام لاقئدل تعطءضتق اك تيأرف

 ١ هتمبرسشف ءام هيف ءانابهل اني 0 مث اهقرعتف روزج دب ءانمعطأف ةيحان ضي رف“ بئذلا ءاخل مكمعطتسي

 7 ديرب اع ينيرعأ امو هقسأو ه.ءطن 1 هليو هلام ت كلا لاقف يوء بذلا لمجف اناحتراو

 أع 2 ىتح ريدا كزن مف هؤاوع ن نكسف انمايتف نايتفاي اونمايت قيرطلا ىلع ان كان اند

 نب ديعس نب ةدلع ذدئموي مهدي ناكو شرق فارشأ ىلا لدار 5 نصا يبيف يراوتف

 ١ كانأن دق ةمركس. هذه دلاخ ابأاي ااولاقف ةسنع اون ضسإإ ىلا: اًيضني“ كرق تالاعر تقف سانا

 ' كلا: صاخم تح اجنق هلثق' يف بتك نينمؤملا ريمأ ناكو رضم نال: ديز نب ترمكلا:اذتست اه هللا
 هريقدتع هطاأظسف' برذق تكلا ىخق ان ريدن ماش »نب ةيواعم ري: ذوعنر 1 ورش لاق انيلا و

 ناف اهتدقتعا نأ ايرغلا غلبت اهب ذ اداه 1 ركاش ابأايمل لاقف ماعهنب ةملسم أف ةيسداغ نطو

 اع ةصاخ كانإ و ةماع مكح دم دق 3 لاقؤ ربألا هريخاف يعامو لاق ايهتكا الزل ا ىنن كنا تداع

 , هل لاق لوؤذد تقو ريغ قي دنع وهو 1 امه هنأ ىلع لذ دف هصال ىلع لاف هلثع عم مل

 ' يف ىلع ىثتست نا بداام لاقف ترمكلا نوكي نا الا ةيضةم يه لاق: من لاق ةجا تدحا ماشه

 تطاحا ولو اهدضق دق لاق تزاكام ةنئاك هتحاخ نيضقتا هللاو هنما تلاقف تيمكلاو انا امو يتجاح

 صاش وعو: ىنامآو لجو نزع هللا نامأ# نما وهو: نينم'وللا ريمان تيمكللا يس لاق اهب راقت ناب 6

 هف كدشتي اسلي هل سلدحاف هل كلاما تزجاو هثنما دق لاق ةلثم لش م الوق انيف لاق دقو ريضم

 هند.صش هحدتمأو طق' اهلثع عمسأم اهل#را ةطخ ماكتف يلكلا شر الا هدنعو هل دقسف انف لاقام

 هلوقىلا ىهنا يتح اهف ىذغف * رئاز فوقو رايدلاب فق * هلوةىعو الا#را اطاق هنإ لاقيو ةنئارلا

 ا ريغ كناوا »ع ف »# ودول قر 4 كاع اذام

 ا رصاع 1 20 ع # 00 || 0 تدخر

 ةبواعم . 5 ةس ص ْق 0 | 2 ع 0 لوقن 0 هدب ُُق تيضقب ةيمائسم زوغإ م 5

 9-3 50 نواف

 تلش كدع ف ورمااذيتنأر *© قنإ نيدللو اند كابل
 تلصو ماركلا هللا 11 - مي -

 ١ ةيرضلل هل تنك كا هآ هلزنم ىلا تيمكلا ءاج مث هتكف بدا لا بئوف ادي ؛ ماثد ىف ١

 دلاخ 1 ا مهرد فالأ نيعبدأب م امثه هل نم مهرد لآ نار مشعا هدام كل أو اي ايادطاب

 عمج مولا / ريثك الام ا اهدي ةيمأ وح هأ تءمحو لاق مهلعدل ناطاس ال هناو هدب لها 0 هنامأب

 وه اعأ ا اهم نمد لاقف امنع لكسو تفل اف م سانلا هظفحام الإ ذئموت كلت هتاديضق نم

 ةسانك نب د# لاق * اروكذملا هفلإ فاقلا رو 0 هيفهإوق دش ما ثه عدوو لاقؤ هئاحر امالك

 ١ لزبسملا وبأ لاق يل ءاقو 5 ورق نايت 0 وم“ 0 حاص راح عمس راص املف ع ايدترم مودتلاب ماع

 تقم 32 يعم ىلا مالسالاو هي 4ع اهاملا نع ن م ال مصقلا هالاعا يف سان || تقيس لوش ته ىلا ناكو
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 لوقأ ناح سرفلا 4 يفهنلا

 ممل 7 ظ ١ 5 ةاقسلا من « |١ يف ءرساوك نع برتلا ثح

 واوا دع ويدح لاق نا مهاربانب ع ينادح لاق.زار 1 ىحينب دم 0 هل هتؤعأ
 ظ 0 ا 2 ءاحعم . امو 7-3 0 ىلبعت 00 يالا“ هم م ىلإ 30 دود نإ

 1 وك ندا 0 ذ ا 0 0 ىلإ ال لاقف 0 ًادلاخ 00 0
 ان ارم اهريغو كنذغع » 3 رمعل ىلع بحي نمو

 انيئطخم فسمعت ملعالو * ليادالب هايلا تز واخي

 انيبلالاو انلق ةاريك # لعم ند لوحتلاو كناق

 ائيبراه.رداغملا يللاولا ىلا © ًائسنو ًابلح مهريخ تام

 | نسح يفةباهن نهريخمو نمت ىلغاب هب هراح نيثالث ي رتشامث هنلتق ال هللاو اهلمف لاقف ادلاخ كلذ. غلبف

 نهارتشاف كلملادع 2 اخ ا نايع 2 نوسدو تايمشاطا نهاورف بدالاو لاكلاو هود>ولا

 هسا نهدشن“ سو أر 50 نآرقلا نم 1 رقي ادداو ةحاصق يارف نوقطنتسا 0 نما املف ام.

 لال ديزنب تيمكلا ناقرعشلا اذه لئاق نم نكليو لاقف تايمشاطا تيكلا دئاصق هندشناف

 ىلا ثعبا قارعلاىلع هلاع وهو دلاخ ىلا بتكف ةفوكلاب مث قارعلا يف ناق وه دلب يأ يفو لاق
 نم ناكاملو نحسلا ةعدواو مذخاف لدللا يف تر.كلا يلا دلاخ ثعبف ديز نب تيمكلا سارب

 :١ 3 ” هللا داغأيف ميذااو هلق نغ لا رذعاو ماكه باتك 'رضم نم ءرضح نم: ارفأ دغلا
 هللاو ىلع نع لاقذ كّقبدص يف دروام رظنا ترءكذل اًعيدص ناكو لجبلا ديلولا نب نإبال لاقف دغ

 هناكم اهماقمو هجورخ يف ربيعا رك ذ من لالا ىلافح وق هر دب اف تينكلا ىلإ تم نإ مثاهب

 كيعفتيال نأ ىتخا قا لاقفهب راجتساف كلملا دبع نب ةماسم ينأف هيف لاقو همدقت ن 0

 ةملسم لعفذ كلذ يفهثدو ىننب ريفسلا 30 لاقفماشه نبةماسم هناي رحتس | نكلو 0

 0( م راح اف را ةرجتاو رضم يف ةءينصلا داقتعاو ىهدلا فرشب كت | دم دخلا نبال لاقَو
 0 طا ع والك لاقف «لمأربغإ نيدو ديما لع ل لاقمث هباعدف اما ده كلذ غاب و ماشه

 قىعا نيتؤلا 59 نإ ليسملا اللي تكلل ةملاش اقف كلرا وجال ةنافةغاسلا هينريضحا لاق هنضغ

 دقوانيرق تامماشهنب ةيواعم نإ هللاقمث كللاتحا ىنكلو الكل اق رك اماباي ينماستالاق كراضحاب

 كلءم نونو كي هيب كلا ثعب اانازو هربق ىلع كقاور برضاف ليلا نهناك اذاف ا اعزج هياععزج
 قحان و انيبا ريقب را>ّتسا اذهاولوقيو كباشب مها , اوظبرأ نامهلا تميت كب اعداذاف قاورلايف

 ادا و
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 ف9 ب 7 >>“ “؟[ىلالالالىوؤكُْسُْااجببسابلسبب ب بط لل تذ#”

 زيا ريع سه هلأ اولاقف اذه ند لاف ريقلا ىلا هرم نم ككل هن داع ىلع ماشهحبصأف هراحأ 1

 هب ىعداءافراضحا فنعا رضحي لاق ترمكلا هناف ليقف هلراوجال هناف تيمكلا الاناك نم راخي لاقف

 نيم وأ ريم اب نولوش مهوربعتساو هائنعتقرو صغا مهلا ماشهر اخأ امافهباشب مهب م نايبصلا طار

 يفد راحتسا نميف 0 انلو هلّيه هلم>اف 5 :دلا ٠ نه هظح تامو تاك دقو انباريقب راحتسا

 نئاقلا )تناك 5 اي هللاقف تيكا ىلعلبقا مث ا ماشه ا[

 م ترس * يهو انب يدر امد صاوت # اوفر ءْد اهريغ اولوقتال ناو ا

 يقف دعب اما لاق مث 60 4ع 0 لع ىلصو هب هلع ينثاو هللأ ذم ُ .ثح وزاحملا 50 نمزانا الو هللاو ال ٍكاقف

 ةلالضلا يف تريحف اماهو ينزذةساو 0 ىلع ين>ا ةباوغرح يفموعاو ة ةرهغيف ىدهدبا ت 5 8

 اذهو الابو ناتولا هوفاو الالض ل طانلا لوقا دصقلا ع ارئاح قملا نع اعروم ةلاهحلا يف تكلا :

 ١ لاق ةمرا نع تفغأ

 رتاعل هنزثع دنع كل « اعل .مكلئاق كاق

 سغاصالاو 0 ل #3 بونذلا يوذل 1

 سعاوالاو لئاسولا لها # مكناةيما ينبا

 راشعلا نود يتريشعو »* هيل 0 قلق

 رباك كعا ند 6 ف د هاذا ن0 منا

 رشاع ريسحو اهاللخ ن # عل انما ةعيستلاب د

 رتاوو مكنم عفاشل ل * ازن.ال.ةمايقلا ىلاو

 هل. نيعحتتنملا طانمو هتحايصو 6 اهسو نيئمؤملا ريمأ ءاضغا لاَ هتيطخ ىلا داعو داشنالا عطق م

 تيك اي كاليو هل لاقف نيلهاجلا لهم هيضغ ةطاشتسا نع الضف نيينذملا ةءاسال هتوبح لال نم
 | امزعدل دجي يف دهعلا هاسناو ةئإلا نءانإلا جرخا يذلا لاق ةيامعلا ىف كالدو ةياوغلا كل نيز نم
 لئاقلا تنا هيأ لاقف

 نطحم كلج رع ف انطاح اود اهدنوض ةكرقلا ازال [دقزفااف
 لئاقلا انآ لب لات

 ليال بح رالاوه خانم د كالام يبا تدب ل 1 3

 لكلا ما »* ال_>خ ادلا | ائماحر 1 صف

 لالا لفدلا مه طهر »+ نيكلالاو رضالاو ةر؟

 لمانام حاتفم سمشلاو »* اق ردن ةعزذ يرابو ْ

 والا لول ينام ع * حاطبلا ش رئاشب رئادحو 1

 اوليعرام قتفلان «ءصيحو * اسفلا دعب سانا حاص مهب ا

 ماشرك.وأ دعب ناماس وا *# ديلوك وا كيلملا دصت الا لئاقلا ناوهللاق ||

 2 22 دس جو كوع ربع عم ادهم دسم وج صم ةيعمعم عسب رع جس يعم ع هج 10 يعج ع 2 ع عدم تي عع موس ام ص هج رسم ترمس ل
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 ,مامذوذالو لإ وذالف ي 2 نموادنقف تعال تي ْنَم

 نينم'وملا ريمأأبب لئاقلا انا لب لاقف ةسقالوالا نم وما نقربالا نمن اناس تكا كليو
 كابلل للا وتم الوم يس ىلا ترسخ “ نالت

 راح سمالاب 5 بيصملا اهب ترم ناآلاو

 رياخالا ةححاحمحلاو ل ئاقملل لئاق_ءلا نبااي

 ربك الف ةيما نم رب * اك الاوسءثدعنم

 رغاوودسحىذمغرب ىف « ال الاو ةفالخلا نا

 رقاونملا دفرلا كنلا هللا فرشلا نم افلد

 هاوظلاب كريغ لحو ح © اطبلا 'جاتمم تالغ
 لئاقلا تناخ هنا هل لاق

 اميطقلاو دنومل تح 01و الج كاع هاا ينبأ لقف ٍ

 55 مك دوج نم عبشاو ل هوا هللا عاجأ +

 * امير هتمعال انخ ناوكي 3 يشالا هتساسنلا نضرتف

 ! قداصلا ىلوقب لاق اج لاق بذاكلا ىلوق ىنع وحمت نأ تءأر نا نيم :ءاوأا رخال لحرنالا لاق
 ريض اه>وو اقاث انسح *« ماشه ما ناصحلا ل

 اريظن اميقر هل ىسماف ر * ديلا ةشئاع نب اهب يطاعتو

 ازونألا ركنا ىعاز 2 اًويصيخالل او ءانأكو

 ظ ارودو انام هل امتدجو ه8 نكلوحاطبلا هل مجم

 / ناكو رم نب هللا دبع نب ملاسل اطوَعي رمشلا نكيلف اذكع لاقو ًاسلاح يوتساف ًاثكتم ماشه ناكو أ
 0 نأ تيأر نا نيفمؤملا ريمأ ا لاقو هدب ليقف تيكاي كدع تيضر دق لاق مث هبناج ىلا

 | مهرد فلأ نيعيرأب هل سأو كلذب هل بتكو تاعف دق لاق ةراما ىلع دلاخس لمجت الو. ينم

 او نيئالثو ًافلأ نيرشع اهيطمبو هنأرعا لبد ىل- ب نأ دلاخ ىلا بتكو ةيماشه ًابوث نيئالثو |

 ٠١ 010104 لع هلا انت ل تك يذلا دينلاعةتفركلا تودع دس رابخأ دلاخ عم هلو كلذ لمفن

 تردكلا لثمت زاج املف قارعلا نع هلزعب سانا ثدحت دقو

 : : عشق ٠ ليلق نعفيص ةباحس © اه 47 يحن تناكن آو اهارأ '

 هب ضف در هب سما مث درب بوب "وش اهنم كاشغإ ىق 2 - عشقتنال لاو مأ لاقو عجرف دلاخ هممسف |

 / لاق « رامع نب هللا دبع نب دحأ ينربخأ دقو بيبح نبأ ةياور هذه يضمو هنع ىلح مث طوس ةثام |

 م ادق كلملا دنعنب ماشه ناك لاقي ين :«دنح لاق نسحلاوب أ ناملس نب دم نب ىلع ىلفونلا انندح |

 ىلعاهب لخدف رعش اهف ةعقر ًاموي ماشه بادب دجوف كملخ ديري هنا لاقي ناكو هللا دبع نإ دلا+ |
| 

 ظ يو هيلع تئرقف ماشه |
 ظننا ىو جرطا ردغا قلتأت «- تطاقتو اندنع قرب قلات. -*

 2" 57 : 1 .٠ « ا( ١37 ١] )| زنيسال |[ ضارس رد روس ناكر لس سس تس و د



 اهلاعح ودقنود لمحاوك.ةكل # ةرقةم يو برم ردق كنودف

 ابطلانمال نا لبق لسرب اهانق © هدح ىمالا غاي وا يهمل ناو

 اهلالحبا فاخيال مز> ةدقعب * ما لبق سانلا روما فالت

 اهايتحا كودلق الا مالا نم * ةلرحل ًاموي ماوقالا مربأ اف *
 اهلا "وس دير نه حب مل ناو »* أهرسا ناوعلا برها ربي دقو ٍ

 ا نهرعشس لاقف مهماع تنرقف تايبالاب سماف اوءم ةاورلا نم هترضحم نم هل عمج نأ ماشه سحأف َ

 | مآ ماشه لاقف يدسالا ديز نب تييكلا مالك هنا مهتعاس نم 7 اومحاف تايبالا هذه هيشثت |
 | فموي دلاخو تارالاب هيلا بتكو هربت دلاخ لا بتك من هللادع نب دلاخت ينردني تيكلا اذه |

 ١ نأ ينفلب هنا هباصال لاقو 0 ا و ةفوكلاب هيلاو ىلا دلاخ 52 طساوب ْ

 أ ايهلوأ يت اا ةيماللا هن هن امش ينأذ يذل اذه رمش ند ريا ةيما يفب وحمو م قى ع ا ظ

 ليقم 0 ردملهو »+ 0 مام هياريف | ع له الأ

 قدصدقف اذه يف قدددق ناكن اف تيكلا رعش اذه لوي ماشه ىلا تانك رف ا اهتكف ظ

 : لاق املذ ظاتغا ماشه لع تئرق املف كاذ:يف ظ

 لوقم نينافا وذ يرمعل مكيفف * مكباوح نم انل اوتاه ةساسانف ْ

 هراد شت هقنع برس و هنلحرو ت 3 كا ىدب عطش نأ 2 كلا 06 كف هظيغ 5 |

 ند نا تاير الا < ناعاو هن هتريشع دسفتسإ 5 تاكا د ١ رق املف جازت ىلع هبلعنو أ

 دنع فرعف ه هامسو هن ريشع ا نأ ال أو نينه "وما ريع . كل 6-52 لاف تكلا 0

 ةهراف ءارقش هل ةلغب هاطعاف افيرظ ادلوم هل ًامالغ جرخاف هارأام دنع نب ةييتع ىلا

 ةيقب راسو ةلغيا بكرف كيا ناس>الاو ك.ءارك | كلذ دعب ىلع كلو كل ةلغبلاو هللا هحوا رح أ

 لأ ليوا ةصقلاب يحل ريش 0 سبا ل دف امداصق ةفوكلا نمل طساو ن٠ هتايلو ةموب 0

 سبأ ينيسلا لاف تاعفف نافذ>و اهسايل ن. فام اهعمو هى نا أه سمعان هةمع ةنا ضو هنأ سعأ |

 يف بهذا كيكتم يف اب الا ىرا ام تلاقف ربداف ربدآو ىلقأف لبقا هل تلاق مث تاعفف ءاسنلا |

 كود اضناو انيفتل نضر رش ماما هذ نعت نلكبلا نك عرش هللاظنحلا|
 يلثملاو 0 كامل" ن* 0 ىلع # "< يق تدحر |

 4 ىن*ويل يلا ىلا لسرأف م ا هيلا 4هب 00 هيف هرم اد 0 ىلع دلاخ نإتك دروو آ

 تيكياناوتيللا لف ابنأ 0 ةأرملا مهسءاكفتيبلا بابن ماندف دلاخ ىمأ هيف ذفنيف سحلا نه أ
 ريذا غايف اهيل يماو اهسفذ اهمي نا تديا دعك ةرح هباحأف دلاخ ىلا .كلذب 0 جرد دق

 لوقيو سدا لهأب تيكلا ةارما اهيف يعرب يتلا هتديسق لاقثم ّث | يلكلا روعالا
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 مل تدب ةنايا# صو # انردماي انعتييح الا * لاق يت كالذ محلا جاهف « انيراو نيدوسأ #

 هيف لوقي يذلا هرعشلاقف_مأشلا ىلا يضف بلطو يراوتو مهاجمالا نملا ءانحا نم ايح اهف كرت
 لوشقيو كللملا دبع نب ةماسم ين#«رئازفوقو رايدلاب فق 8

 رشا تنقع + نإ تيا كيلوا "إب ملماي

 اكل ل( رودألاو بعل ع ب دعوا

 كلذبو مناع يب ىا اهرياصم ىلا رو.ال'و ةما ىلا ترص مويلا دارا ا يبأ لاق ن.سحلا 5 لاق

 دي 1 هلأف اللا هل نذأف ر هشلا اذه ها 0 هريع نيخ 0 ين ىلع لولا هئتا 2

 35 0 00-0 0 ا امل 0 لك

 ع لهفأ ةأرعاو يبد نيب يد عب ل يأرلا ار تييكلا لاق دهمعلا ةيالول هحشر دق نينو

 اور نإ هيف لع :نيمؤلا دما 0 يل نانو ريالا واي تام مأ لاق اذه

 دنع كءاني برضاف:ضماف مويلا كلذ يف هروز: وهو هنيعا اموب ىحسو اموي عوبسأ لك يف هربق

 ١ يذلا مويلا يف ترمكلا كلذ لعفذ راوخا نم رك 0 0 يلاف هب 00و

 ش أ لاقق عجحرف اذهام رظنا هناوعأ ضعبل لاق ءان ننال ظ:ف ةملسم هعمو ماشه ءاؤ هوبأ هنف هنأ

 نيئمؤملا ريمأايلاقو ة همل 550 2ك هته عأف نيئمؤملا ل نب ةيواعم ريش ريع سه دز 8 تيدكلا |

 1 سايعلا نب 52 انثرش 55 ىد لا هيلع مظعي سر ا ءايخالا ىلع راع تاومالا رافخا نا

 ل ةيرةعكلات حر لاق را لا ديع نب رح> انثدح لاق خيش يبا نب ناماس انثدح لاق ىديزللا

 ْ اكل نودانإ نيبانتلا يف 5 م6 ميال وهو ريدملا 003 طخ وهو يرسقلا هللا ديع نب دلاخ

 لاقف اعزف لوش 0 ب 0 شهدف ريذملا 205 بط وهو عع دلال فرىرعو رفع>ح كنلاو دج

 يلطيف بصق ن 00 واو هسا ىلام# يع ل )ءحف اوذخأف م ملا سانلا جرخ مح م ءام قوس

 أ رمعنب فدو مدق اءاف امج مهثر فرحي م لءشي َىح برضإو هئضتحا لح 0 0

 هيف هلوقهدشناف ىلع نب ديز هلق دعب هحدم دقو تكلا هنلع لخد

 بيذملا 6 رلا هيف هئصح نك © نكن و حاربلا 1 تق

 يف مهفورس 9 ا 0 0 ةينام مهو ر# نب كفسؤع كي كد :لاو لاق

 و تام تح مدلا هفزعب كزب طك ءلماتبت و ريمالا 1 ولاقو اهل هؤحوف ترمكلا ناب 5

 نب ةملس نب دمحم ن ءايعاطلا ها دعب مهاز ١. انثدح لاق لّئارسا نب بوقعي انثدح لاقى <

 نع حفصو ةعرذ ا يذ نع مل->,كلثمو ةبوطا بهذ ةيوبلاو هيذك قدصلابو هيثذ ةباثآلاب احم ٠

 أ يغلا كل نس نءو لاق ةيونلا يف ةينلا قدص لاق ىرسةلا نم كاهن يذلاام ماشهدل لاقف ةبيزلا يذ
 يبن كندف نينم'وملا ريما تيأر ناف امنع هل دوي ملو ىسنف مدآ ىوغأ يذلا لاق طم

| 

 3 بن بشباب بئاغ نيم وللا ريمأب لاق مث لس ماش ىلع ديز نب تيدكلا لخد ام لاق ليبأ

2522-160١ 



 )١18ا(

 هدشن أف هتلق امل عامسالاب قلاب لطابلا وحتمب يل نذأت نا
 0 بائ_كلا نء ىنالتو *« اروك ذملا هفلا باقلا ركذ

 نب نا ينثدح لاق يزتملا لدع نب نسحلا انثرحت لاق رامع نب هللا دع 5 ) ينأدح )

 دهصلا دبع ىلع تييكلا نب لهسملا لذد لاق يدسالا لهس نب دم ينئدح لاق يدسالا ريكب

 لوي ىذلا وه كانأ احالو هللا كارحال لاقف هريخخأف 9 نه هل لاقف ىلع نبا

 رباضلل ىلا رمال او دخمأ لاك ه5 ل

 اذه لاق ناك نئاف ىنباي كسار عفرا يل لاق مث لاق تدبلا تفرعو لاق ام ءابحتسا تقرطاف لاق

 لاق دقاف

 بصخغل نيح هلثم 2 را مم »+ د زو< 0 رك مكمعاخل

 تاق وسما ءاسنلا ند كيج ءزام لاق من ع ةعاس يناداحو 5 0 ام ضد يلف لاق ا

 محا داوس: هنيزي الثح #* اهعرفماق نهبحفءارغ

 0 ا اا 2

 ١
 نب بوقعل انثددح لاق 04 ) يف ريذا ( 2 هل نس" سودرفلا يف ١ باصتال 3 يني لاق

 ناك لاق يئااملا لت 1 ن دك نع يحاطلا فاصخلا هللا تع مهارب ا ينأدح لاق لسا رش

 تاذ اهللع بتعف لي ز>لاعهلتيرتشا ةيندم فودص اط لاقي هلذيراجم اف وغشم كاملا دبع نب ماشه |

 يلام لاقذ كلذب مو.غم وهو تي كلا هيلع لذدف مالعب اعاد الا ”قفاح واه 0 ين. يف مو ظ

 لوَش م مث ةعاس تكلا قرطأف ةنمذلا 0 را هللا كمغال نن» وما داب امومقم كا 1

 فيزمشت اهلثم كللثم باتعو * فودص كيلعتدتعمأ تينعا

 فردت امحب تاو اف #* اًماد كسفن 5 وا ندعشال

 فيعض تناو اهب يوقلا الإ * اهاقثب موقيال ةعرصلا نا

 ثعبفتدهكلا فرصناو هتقنتعاف هيلا تضمو اب | ءأا لذ دفهساحم ند ضيوهللاو تلاد .ماشه لاقف ْ

 ن ليتبملا رك تكلا ل 5- ينرخأ يحاطلا لاق ايلثع هلا تدعو راكد نفل ماشه هيلا

 تبرتشا دقو اموي هياع لخدف كلا دبع نب ديزي ىلع ديز نب تكلا دقو لاق ديز نب تيمكلا

 ارعاتب نأ عابش ةيراج هذه لهتسملا ابأاي هل لاقف رضاح تيمكلاو هيلا اهل دأف سقلا ةماللس هلا

 لقا >رعشىف ىل اهذصف لاق كنتوش الف ايندلايف الثم اه نإ را امونينهؤملا 2 ساو يأ لاق

 تيمكلا لاقف كيأر
 فاّرظلا: لتقف تلضف' انما 8 الإ ردا رابلا نسوش ىف

 فارطالا ةتددش نكملا ةئعو # بومعءا مهر ةضإ ةضغ

 فاح ريغ لئيص ثيدحو # ىتت رغثو اطد اهناز

 فانم دبع نبااي حصنلا ليقف # ينمثملا ةينم قؤف تقلخ

 دم نب مشاه (ينريخا ) ةينس ةزئاجب هل سماو للمسملا اباي كحصن انايق دق لاقو ديزي كحضف ْ
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 كلو ددؤ وهو بكلب قجزرفلا م لاق ةهق نإ نع بوبأن محارب قربخأ لاقيعاز 5

 اة ما نك نأ يقرسسلا نكلو آل لاف كوبأ ين كرم أ مالغا قدزرفلا هل لاقف يبص ٍذِعمو

 ١ نيينادمملا دعس نب دحأ ( يتريأ) طق اذه لثم يف مام لاقو هناسلج ىلع ليقأف 0
 8 حيصماندح لاق لالا يسيع نب دع نب رفمج انثدح لاق ينيسأادم نب ىلع انربخأ لاق ةدقع

 | || هلأ دبع يأ لع تيبكلا | عم تلخد لاق تيمكلا بجاص ١ نب اديع انيس لاق ماقلطأن
 لاق 2 | لاق ماظع ماي أبنا لاق كدشأ الأ كادف تلمح هل لاقف مالسلا اءماع دمت نب رفعج
 تيا اذه ىلع ينأ نيح ءاكلا رثكف هداف برق م ضع ىلا هللا 20 ثحإو تاه

 لوا ىغلا هل يدس ارخآ اف * مهريغسوق نعنومارلاهببيصي
 ال اعو سا اجو رخأ ايو مدقام تنكلل رفغا بلا لاقف هيدي مالا هيلع هللا دبع ول عرف
 نب دمحم لاق لاق ةنش نب رمع اثد_> لاق يب ا ردن نب بدنح ( رح ) يضر يتح هطعاو

 "دقق مالا اميلع ىلع نب د# رفعج يبأ ىلع انلخد لاق ككل ىلوم دعاد ينئدح ةسانكا

 تيمكلال رفغا مهللا تيمككلل رفغا ميلا لاقف# ماهتسم متم بلقل نم * هاو | ىلا هديك تثكلا
 مكتب أبشا و ثيمكلاهللاقف 00 .د فلا اناطعأف ىلع ني دم رفءج ينأىلع اموي انلخدو لإق
 2 كاس باص دل بامثلا امأفإ ةرخ الل مكديحأ قكلووه يف يهنمتبنال امندلات دو وأو ايندال |

 ]| اييلع نيسملا تذب ةمطاف ىلع اناذدو لاق بالا ليقو هدرف هليقأ اللف لاملا امأو اه ءاكربل ابق انا

 . هيربتفتيمكلا تقسو اهدي همك رع قب وس هيف خدش تءاجو تيللا 5 ان معاش اذهتلاقف مالببلا 1| :

 (فرحأ) ايدل أ ملينا اب ايم ال هللاو اللاقو هانع تاءوف يكس وار انيد نيثالثب هلت رمأ م

 امل لاق ةسانك 0 نع بيج نب دمح نب هللا دبع ن 7 لاق يديزيلا سانعلا نب دمت

 لاقف يكس قبب رش هوبرضو الفن المج هيلع | 00 00 لا نب لجسلاب اورختش هد وسملاتءاج

 مهف هوبا لوش نيذلا ءالوجبل اولاق لعفلا اذه يب لعشب نأ نوصل

 : مالسالا دعاوق يسلمو س #»* انلا طخ ام باي نوبي ىصابأو

 1 هو الا كونأ هل لاقف لم ينأ لع لهسملا لذندو لاق كايأ 3277 الف كيف ا دق ٌْ

 10 ب وهو بفك ٍلاَقف همالسا |

 مايحب

 0 نسا انثدج 0 ركلا دست دمحم انندح لا يب ا اييجتسم ملسموب الا

 ا ع تالا ٍناكو رفءجينأ 0 زب ليطملا سسلا دخأ لاق يدعسلا رشن نبا

 : ةعقرلا ر أ 20 هلاح 000 ةمدع فأ ىلإ 35 ا

 1 1 ارا ءالبلا هللا اوكبانفِحَو #3 ودع نامز يف انف ن نم نبل ظ

 .دحيسم ماما ىلع نب دعب نب . ىلع ( ينادح ) هيلي ىعأو لهساا قدص لاق رفعج وبأ اهأرق املف

 5 لاق ىلع نب لبعد يمس ينئدجإ لاق لبعد يخأ نيا يعازملا ىلع نب ليعمسإ انريخأ لاقةفوكلا
 5 ين املا لوبمراي تاقف ديز نب تيمكللو كلام ل لاقف مونا ىف ليسو هيا هللا يلس يبثلا تأ
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 م٠4 طعن ام و © هلام نق ينال" دي هكم 53-35 - 5 ها امش“ ك0 طا نسيت اكلخ احل حا ماعدا ممسك ةتسشملا



 ”"لئاقلا وه'نسلا لمت ل لاقث ءازتكلا ند 5 1
 بلهأ ىماشأ يف تلزاالو # ىنومبت كت مف كوالا

 يتدتخ لاق دم نإ ىلع )ينم 0 9 أهدعل تر .كلا ع نع تا لاق تن يلا اذه هل رفغ دق للا نافأ

 هللا ينص ةللال وسو ت تمأ ل لوقت يق ا ثمهش لاقئدتالا 0 ممهارأ ين لاق ىلع نب لفمسأ

 ا و غأ لاق برملا نم تلق 0 1 نم لاق مثلا ىف هيلع[ 0

 م تاك تنأ ىلالحأ ىل كاق مل تاق ةيرخ نب دننأ نم.ناق دم

1 

 1م
2 

 ١ أ
1 

 ير ىستكلا فرق تاف عج
 قدقنا اقول تلقا م ادا لاق ينأتق نمو ى# هللا لوسرأب 3 تلق 5

 هاوق ىلا تَعلُي يش ل شي اقلاو 2ن رظأ ضتيلا لا اقوم امو تير كك

 دقق قَح ا 2 الا ياهو 7 هع ل را لآل | ىلا د : 1 ,

 تانك يف ( تدخو) ةدضقلا ةنبب كلذللا رفغدق أ لق مالت 5 داع ا رقاق ت1 اذايلا نق[

 محارم نإ رع ىنأ دج كَ زاط يدوم 3 تامل يو 0 عد 1 ىب نع نامل 2 ندع يقركلا ركز ل ام فخ ملا

 #«ماع ف متم تلقا خرم# هذشن دغر هر نانو م وتلا ف سو هياغ اع هللا 0 ىنل ١ يار 3 'قرقتلا 0

 1 000 8 ع 21 كَ 1 8 15 3 35 يدش الأ ديو 3 2 تلا 38 4 0 4 كأتكد 1

 لب 35 يي
 ع

 ظ 7 طخ ف مق عملك 39 أ 1 كاقو ف 2 1 مق 1 050 7 رفلا 3 1-2 1 1 م تناك ةرارأ

 هأ ف ة هدم «اهث لاق ناار أ : ١

 ني ل لاو يفز د قطا نأ د ف لاق ا 2 3

51 

 7 َِ قاشلا ودو دخلا أخل الو 39 7 نحكم 3 ىلإ قوش أم 2

 يي ل 1 يالا له كن نك ب

 انلق نام نق ب رط الو - 8 1 نم ان ة يي كلف - هلا تف طاف + خل تا رم نك 33

 506 20 ع
 تنظن 1 ند 139 “ وبدح 3 را 2 3 08

 لكوتلا 2 0 "داع ناقينهوللاب 3 00 1. نأ يَ راكبا خ [ تراها 1 5 ذا

 نأ هين هد كاع : .تاطأ: كافاتول ناو ناك متل "درو نب تكلا اق ا. كاوشب نا , ا
 : 5 ا 1

 ديزيإ تكلا كيحأ نإ ناو ات عماش م ؛ رضع يبت 0-4 وا 3غ دا نت

 هر نت 7 6 راشد أ اخنف لك ةتعاذأ يأ 0 ناك ناف' كانغ هةر
 3 تاقان قدا أف كالقع ردق ىلع ك ا و>رال 3 كلقع امأق دز رفلا هل لاقف 3

 لاف يل لع 2 مف ىل لاقف لاق ب كال قطا ىلا اقوت اهو كنار ا :

 لاق مالا ناو 11 علاق يأ نبي ىلإ لاقق هت نقل بيعنأ وذو ينم ا ظ

 تضخم ناثتت .ينبرظاتت .ملو“ * لزنم مءرالو رادولي ا 6

 اهوا راق |

 م 2. 0 2 1 1 0 اك كيت
 صم سو حدو هج عبده يا تشب يحمس ص000 0 0 0000دبببدب-----7د----7 1
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 لاقف ريطتت ال لجأ لاقف
 باطي ريخاو ءاوح ين ريخو »+ ىقلاو لئاضقلال هاىلا نكلو

 برأ ىنيان امف هللا ىلإ * ميحب نيذلا ضيلا رفتلا ىلا
 لاق ءالؤد نب كحنو ين>را لاق

 بضغاوارأىمىضرا مهأو مي * ىف ين طهر مشاه يب

 بح سمو لهأ» افطع فنك يلا # ةدوم يحانج ينم مهل تضفخ

 بضغأو مذأ ينأ ىلع احم # الؤعو ءالؤه نم 1 تنكو

 نقاَو ميِف يذوأل ىنأو 0. ارلهأ ةوادعلاب يعرا دان

 ( ينربخأ ) ىقإ نم لاو ىف نق رعشأ هللاو تنأف عذأ مث عذأ يخ نبا اي قدزرفلا هل لاقف |

 كاقنسنأ نب دم ينثدح لاق ريكب ن , دمحأ يتثدخ لاق ىّرتعلا ليلع نب 5 لاق ندحلا
 تلق دق قا هل تاقف هتببأ ةمرلا وذ م دق ال لق تيمكلا وع كورك هيوإ لوس دع يدع

 تلقلاق تاق ء د ىأو ىل لاقف © ىكسني ءاملا اهم كنيع لاب ام * كتديصق اهب تضراع ةديصق

 1 ,ةبيعلاذ نم نسي فيكم | بلقثم عاشإالا ب ا ا له

 تأظخأ ذو تنصاكل لوقينأ ناك ردشإ ام الوق لوَهتل كن ا كيو ب لاق اهابا 0

 كلذ مل يردي 210 تاق 3 رق عقتا ل لب هننم ادعت 2 الو هب يجح الف ؛ فلا تعدت ا

 ا راك لال دلو ليسو اخ تم ماو كنس 115016 ع كو 00

 ليعمسا ينادح لاقل مارسا نب بوقعي انيدح لاق رامت نب هللا دينع نب دا ود كعب
|| 

 اتكردأ 0 5 تناك لاق ةيوارلا دامح نعّلَش رأنب ةنعلس نع د# نع يجاطلا هللا دبع نأ |

 وأ رعش يف كش اذاف ةيلهاكلا يف سانلا رابخاب هناربخيو اهروماوةيد املا هل نافصت اًتناكف ةيلهاجلا

 ينوكلا ىلحبلا مساقلا نب ن ملا ( ينرب>أ ) هملع ناك كانه ن هنع هناربخيف اممماع هضرع ربذ

 2 39 نا نعيفرتدلا ىنعي ليضف نب دمحم اندح لاق يلعملا 7 :معاوااو لع اندحت لاق

 هللاقف هل نذافينع قيرشتلا مايأ يفمالساا ا.ملع ىلع نب دم رفح ىنأ ىلع تيدكلل تنذأتسا لاق
 مانالا هذه يف هللا ركذا تيك اي لاقف ا ؟9 تلق ىنا كادف تلمج تسمكلا '

 لاقف مالسلا هيلع رفءخ وبا هل قرف لوقلا تيهكلا هيلع داعاف تادودعملا مايالا هذه ىفو تامولعملا

 2 غاب يح هبديصق هدشتاف تاه

 لوا ىغلا هل يدس ارخا اف *مهريغس وق نعن وما رلاهب بصي

 لازغلان اوم نب دممنب رفعج (ىنربخا ) تيءكلل رفغا مهللا لاقو ءامسلا ىلا هيدي رفعج وبا عف عفرف
 تيبكلاىحا ديز نب درو نعناسرلا ليضف نع بيبح نب ةاطرا انثدح لاق يبا ىندح لاق قوعلا

 هلْنذأتف عنص امهسفنس عنص دقوكلا ىنلسرا تنمكلانإ هل تلقف دفعا ىلا تيمكلا ينلسرا لاق |

 نعيم ينريذا .لاق سايعلا نبدمَم 1 ينريذا ( ءاشام لةيلف ل اح ينوه م لاق ةممأ يب نكمل نأ

1 
2 

ٍ 
1 
1 

 لا نول



 ا
 تت و د و حم اس سس

 كا !يرتالا ٍثيمكلل لبقف تيمكلا اونخا دروثام لاق ةسانك نبأ نع بابح نا هع نب هلا دق
 ديز نب تيمكلاىور قو هيلع اعرج هيلرا نأ قيطأ ال ناو ءاودت يتم ه5 ضو ا 1 |
 نيسحلا ينثدح لاق ىلا هباتك يف ةيتع 0 ديبع 0 دع ١ رفع> ) ينريخأ ) هنع يورو ثيدحلا

 يوادطلاريمع نب ديس نب دمحم ىنثدح لاق حاص نب ديلولا يف نا دح لاق يدزالا لع نب دمم نبا

 | ملع ىلعنب نيسحلا عم 6 نب هللا ديع نأ ة هم ركع ىنادح لاق ديز نب تيما نع هيأ ن

 هابا نأ ينريذاف كلذ نع هتلأاسف ةيقعلاة رجح ير نيح وأ ةقعلا رمح يمر يت> ىلهي لمحف 0 5

 هيبا نع ىلع نب 0 هب كربخأ ىث نع قلاش كال ما ىللاقف سارع نا هب تثدحف هلدق

 طاصوبأ ن ل محرلا كم 6ع نإ قو رمس» ع لاق ا نسما وأ( انربخا ( ةئسل اها هللاو

 1 ءدبز نا تم 0 0 كسلا دم ن ١ صقح نإ ع نيعا ن 1 لي نب نسحلا نع

 نك ىدَح تاق تااق لذ اناو 1 هيلع هيلا ىلص 0 ع لخد كلاق بنيز َنَع تاز لو

 ةدقع نب كيهس نب دم نب دمح ا سايعلاون| (ىنتدح) كديندحوزلحو نع هللا نا ىللاقف تلاق ترصَغاَو

 تأ زف ان 6-5 لاق يمعتلا بوبأ ن نب 0 خدح لاق حارس نا نعول دنع نب د ينثدح لاق

 تان لافاسز ى تكلا ندع لاذ ناماس ينأ ني نأ يي ”دح لاق ىدسالا سمح نبا

 تل لاق داعم ىلا كدارل نارقلا كءلع ضرف يذلا نأ لحو مع هللأ لوق نع ردع نأ

 فاخذ نب دهم ( ىتريخا ) توملاهن ردا داعم لاف امنع يبا هلاسف ىودخلا د.عس يفا ىلا ا نأ

 ىنادح لاق نا رود نا هللا ديع نب 5 ينثدح لاق نانا نب لم ب قدسأ يف 00 لاق عكو

 لع يدس الا درا نإ 0 1 22د لآَك هنا نع ةربس يبا نبا دوراخلا نب 0 .ع نب يار

 لئاقلا تنا تيك اي هل لاقف مالسلا !ةوياع ىلع نب دم رفعج يفأ
 رياصملا أ رومالاو ا ىلا ترص ن الاف

 لحدتل ةيقتلاز| كلذ تلقنإ امإلاق مكلضف تفسعدقاو اندلاالاهب تا هللاوالو تاقدق من ل لاق

 لاق يعل رلأ ن نا كنا م ت1 232 لآق أ ىنثدح لاق يرام مالا مس اقلا ندم 5

 ا ذاعم لس لاق يدسالا يعالسلا س 1 0 ده ان دح هلق يدسالا ركب نب دم اش

 ريهزو سقلا م لاق نياهاحلا نهلب |ولاق نييمالسالا نه م ١ نييلهاملا ند لاق ىءانلا رعشا

 انأاب هل ليقف لاق يعارلاو لطخالاو رير> و قدزرفلا لاق نييمالسالا ن اولاق صربالا نب ديبعو

 ىلع نب نسحلا ( ينرب>ا )نيرذ الاونيلوالا ر عشا كاذلاق ترك ذ نيف تيمكلاتركذ كائرارامدخت
 ديز جرخامللاق ىلذهلا ل 1 انثدح لاق ينالغلا ايركز نب دم انثدحلاق

 لئاقلا تسلا شمصأاب امم 0 تيمكلاىلا تتكالع ل

 ماودالا ةمالم مكين مس 8 0 تظفح اذا ىلابأ ام

 تيمكبلا هيلا كلا
 لجحت ىلو> نابرغلا اه لظت * ةبثو نود ا يسفن مكل دوج

 نب دمح نع بدي نب د# نب هللا دينع نع 8 ىنادح لاق ىديزيلا سابعاانب دمع ( ينربخأ )

 1 تل 1 :11١1 ١ تت صصمطلا ا د 73 تا 1.215 تالت 2 طل ا ت19 1 520005 0 الا نع همس تن سس سس عج
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 ا ل ل ادفع ١ ا . جيب

 1." ا نا

 ١ نوه 0

 تتيكلال وق كلا ادبعنت ماع مشن | لاق ةعانك
 مالا يأ ننرقلا 1 # مع نإ دعلل ترض مهف

 ئتاضتغاو وق هللا مم ملف قولا ىلع يديم ايذم

 هق هلوق ةدشت ئ يرتسقاادلاغ ىلع رع كلا لخقولاق قا نمل ممتشا لاق

 ت7 كذا اللا نآك 5 + أم كفشد نم د وحل لفقر

 0 كَرْغَو هم سارلاو 0 هاو وب ص 2 ةوحأ تنأ

 51 5 - 4 مس ع 5 4 م11 هك ةمبلد 1
 نكد يصملا كفك 6 لكفو 7 لوءهيق كانصتلال صف تاز ردح

 كبنات“ نعد نم انت ن6 © ارش اماخو امك ناوا

 نت  كقتعملا نع اول ع لَو تدع وادعو 0 فاخيال

 ها ا 1 هز 7 17 |[
 تقمع نكد 0 تاضذدع + و لاول 0 كب وذم

 | نق هتاذغلف ةم رك ناكو ىتؤنو ينعدات تتكلات ناهنسللا رش ولاق مهردافلا ةناغ هلرخأت

 | نوي نودعارا لاق. موفد ز.نإ ىدغيلا 0 0 || هيلع لع

 داع توج 1 رولا يقع
 3 01 6 عون عل ١ ذو

 2 ., إ
 اجتاحت دنا هل رتع شا و ماس ندحأ تروق أ

| 3 

 8 2 َّى نع 0 تكلا لحد لاق هديتنا رمح | ْلأَف ابك اي نك مع جم 4 يترخأ أ

 لاعأ ئاذ د وع ةادلود# ةقتن ةويدغ نين لش وذا دأك ْ

 كاطبالا عر وسال كاوا 20 د ف كب دس تاه 3و تلم 1

 أ
 يه نحأ يعو "فا ةثملا هل لاقق ايم كرف و 32 كاقق .ةخم رلا اول لاقي مه ارد زخم مادقو' لاق |

 ا

 | صخب قسما ىندح لاق ىو ل ل 0 ناو منكو َكلَح نس 5 ) قرح 0 3

 11 د لاقت ةهأ »ال5 3 ةدال ,لفف مد ف لإ 8 ا و هجر 6 م“ اهرقو 53 لاق

| 
 يي

 1 0-2 مال يف ي' تلك 2ك 5 ٠ جي لامار إلا نأ 220 لصف أ جيك لآ

 || ني ةدحعو ىلع نب نسحلا ( ينربخأ ) ناسحا نأ تدضا تلق اذا ينإ لاق لضفا ةئمأ ب يف ت تلقأو

 | لقستك نبا نع ةيواعت نإ دمانمدح نأق ىزتنلا لئاغ نت نسا انثدحت الاق يفريضلا نارثم

 م رع 1 ناكف داعنالا دحالو توضلا' نش 2< 52 مو م فا الي وط دز نب احدا ناك

 أ نب بوق اخدح الاف راحت نباو يع ١ ىنريخا ) داشنالا نئسح احيصق ناكو دشتاف ليحل 9

 | اج دع 0 لورا نبأ ةدن'نب د نع- يضاطلا “هللا دم نأ قارنا انثدح لاق لّئارتس
 | ينانإ وحن ناك يلكلا شايع نب مكح هل لاقي ماشلا لها ن 2 نا نولا لها ت 0

 00 هبسو و دج تيكا هل ٍتددلاف ةيما ين لا 0-0 عيت مشاه ىبو 00 هيلع بلاط
 مان ءاّدولا 3



 ع حابصل ما ُّ ليعمسأ داوناكف ناطحقو 00 0 اا ةييصعلا فما هاجم نأ 2 30 ماشه

 أ |. نعل 1 أادبف ى اكلا رع لاقورع نى ا لاو 5 همقاع دلوو نك را عع الا أ 4

 ةمقاع لآ ىف لاق هناذ نذه الا

 اة.ملصم 5 نم ااه ان انعدتحا هيلع لذ د وأو

 ليع.سأ ىف لاقو
 تحال 0 عدصلا و اس هل 3 انسأو أةح لم ا ناف

 ا
 ا

ْ 
 ا

 ظ
 55 دم نم ليوسسا ماو مفلا ىلا جدخ هلاحاوا ةهدلع نال دب هدنع ةمقاع لآل ناكو
 ا ىلكلا لاق لاق لوس نب دمم ىنئدح- ةملس وبأ لاق يحاطلا لاق كلذل امنع

 | رابنلا نم . ينام ير. ناو+ * . دسأ ين نم يبا نأ ينرسإم

 ا رانيد فلا موب لك ىل ناو ممانب نم ينودؤز ماو

 تيمكلا هباجاف
 رانا تاك اي قرتحإو ةفورمت هي لا ىديرص لإ كللاك

 راعلاو يزألا عاش كوك لو »* م 2 موق ن 0 نحل

 يباكلا هل لاقف لاق |
 دحالاو تسلا نإ قرش قدا # كيسا ىلا أادو دس حض ََ

 تاقف كيا تر كسب يذل فن لي تكلم لأ ين دود سنأ نب دمم لاق

 بر يا »* تر نم 0

 نيذلا مشاه ينبو ىلع تر د الأف رفكلاب | الع كي وت آو ةيمآ يف د تارخبقل ايف هيلع تزدهغو

 تركذ ذ ولف مالسلا هيلع ىلع ءادعأ مهو ةيبمأ ينب ىلا ىلا عالما رس تنأ ناي لاقف يهالاولا
 ةيمأ يني نم ًارصان هل دس حأ الو هل الع تضرع دق نوك أف هنا ىلع لبقأو ى رم

 ناكف هتيلغو ًامغ هتلتت مهركذ نع كتم نإو هولك ىلع اهذش نأ تلقو ةيمأينبب هيلع ترذفف

 هتبسن ءانغ ةديصقلا هذه لوأ يفو ىلكلا مْغَأو هيلع بلفف هباوج نع يلكلا كسمأ لاق اك

 تس وع
 برتنم ءاهسأ يفأ © برت نم لساي الأ
 ى نعو ينعىلس # تبيح الا

 ي- امجيه نإو # انينغ مس الا
 تعال داس يل لا او

 ناك ةملس نب دم لاق لاق ىجلطلا هللا دبع نب مبهاربا نع بيبح نب 8-0 8 د
 تاصلا نب مك تيهكلا 2 اهي هلا اع هانا« نأكو ىلحبللا ديلولا نب 7 0 م ْ

 اهوا يت ولأ هتديصش 3 نإ فدوبي فل ذئموي وهو



00 0000 

 ثدنحلا قولا كحدحاهو تنررط

 وهو هيلا لذدأف ديلولا نب ناباب اعد مث ةزئايلا هيطءيل ةثراحي مكحلا اعد غرفو اهايإ هدشنا اهلف
 هللا حاصا لاق مكلا ىلع للقاو هائبع تعمدف هارف تيهكلا تفتلاف لاملاب هياطف ديدحلاب لكم

 نحسلا ىلا هودر تاعقدق مىحلا هلل اقف مدنا اذه نم هل 2 تدشحاونابال ينزءاح لكخا ريهألا

 أ ريمالا هللا خاصا رعد يل مكحال تي.كلا.لاقف دعب "يش ىلع هل لحام لما انأاي نابا هل لاقف

 ١ ل ُ بشو> هل لاَقف لح 2 انتحال لح ' ولو للان ءاع ل دَف تل محلا لاو

 ّْ تكلا هل لاَقَف ةلحم دنع يف دنا قب راح عفشتا ريمالا هللا حاصأ م كلا ةفياخ 7 ينآمشلا

 نا لاش ناكواونام نا دعب انساب لئالح 6 الواوا قح انمابا نع انررفام هللا وذ كاذ تاق نا

 'ز تكسفهنافو كعل هربآل ةب راح 'يطو هنإكاقيو وه احنو هوبا ل قف بو را ضدن ف هيبأ 0

 سعاشلا لوقي بشو> يفو لاقت يهكلا نانمأل كَص ردت ناك انه مكحلا هل لاةفاللدءؤ> امدعفم بش ود

 - اليت َْن سك || تنب ابر تقتلالاق يدسالا ىلع نب مهاربا ىنبدحو ريحا اذه يف يحاطلا لاق

 : ل تدلل نانا تنب تعفدف افراعت يح انلءاساؤ ناتحاح اهو 2-5 ديلا نع نانا تن

 ا 0 ف نايا للا" اب 1 هللا 1 > تب كك تقل ١ تالاف ا اع ناك بهذ يلا>اخ

 ,انومتيطعاو ىنفيو ديسام كانيطعا اناف اريخ هللا 200 0 نينا ايل تاتش اكدتعالو
 ةيقب عفربو ر كذلإ تي ىحيف لئاحلا يف ساثا هد_ثاتتي ديمالو ادبا ىتدبام فرمثلاو دحلا نم

 بشوخ ةئسالا عقو يارامل * هخعش !ءاوهت_ثاشح ىحن

 2 هللا دبع نب مهارب | انثدح لاق مل نب بوقع انثدح لاقدر ناو يم ( ينرب>ا ) بقعلا

 ىلع نب نيسحلا لتق» مايا تيءكلا دلو ليعرا نب ةءاس نب دمحم لاق لاق يحاطلا فاصخلا ديز

 | نيد هرعش غابم ناكو دمت ن 1 1 ارا ار و

 هيض ي< ةياور قلع س ن. بوقع لاقو ان نيناكو ةعستو نيّسامو ال تاه

 | الون هلي دويجسوهو تول د ع يلا تّرضح لاقي يكل لل نع تثادح هنع

 ١ مل يلا تددو ىنباي ىل لاق مث انوا رد لآ يرالا د ل! مهللا دنع لآ بلا لاق مث هينرع حف

 ثلا ادع 2ك ءاسن تو نكا

 نولوحف اهنهمنوشينيومهروبق نمىنوملا هيف جرحي قد: ةف وكلا رهظن رفح هن اتاياورلا يف ىنغاب هنأ

 لببملا لاق ةعاسلا ل دسأىب ةريقم يخاو هيف نكد نم لوا ناكو عضوملا كلذ يف نفدف هيف ىنئداف

2 © 

 تس وص

 ينل يتلا لع يباحرو * يش هيفكب يذلا نيهتسا

 فك يندوسيزلسا



7 

 )ة١ا(

 ه1 أ 00 # رصبأو تفرعدت ت 0

 ىنتخدف تعباتت بوطخ نم * قالأ ام افش يوغا نادك

 نع دامح نع يط_ولاب لوأ ليق# حرس نإ ال ءانعلاو ركل رءعلاوإ لاه 0 5 هضو لع

 نمسا ا وفل لفو نحل كلادأ لذ ذ ىلذوال حرس نبا نع كل ليقو ىلذهلان ا ةقواكا

 ىلذحلا ىلا عرس نيبال نب ءانغ

 م7 مالسلا اممماع نيسحلا تن يح رم عم 2 3 نإ ريخ 0

ْ 
0 
| 

 ظ
| 

 ا
 ا
| 

/ 

 ' نيكملا نك خيش ُث ىنتدح لاق ير زلا بتوءصم 2 1 نع داهح ٠ نَء يَ 0 نا ) قرح

 ٍ نع بعصم نع ىدقاولا بتاك دعس نيد#“ ن ا ضعءا يف ًاضأ ريا اذهتدحوو

 اع لاو ةةملا 0 هاد 0 ف حرس 1 9 00 ةقفتم امنع ةبأ زا ل نك

 هللأ لص :| ريق ينأف ةلءلا نم ةيش هيفو جرخ 2 يثوع تح ما را دحسملا مزلو كدسأو ينغل الأ

 1 ناكف أ دولاو كأ كلا 0 . هناوذإ صل لع 000 هلع دملا 0 املف هلا ده عمو مو هلع

 ْ سخي مل تح الو> ةئيدملاب ماقأف ةيداحلاو سولملا ف مط 5 ًاءالف هيلع نيا 2 ءانغلا لقا

 قاضوادندشاماعغاتمتغاذ نيساعا تزب ةنكس كلذ غابو 38 نإ[ َودلا دا 3 و "يشب هتلع ن

 حرس نإا نا كليو بءشال تلاقو هرداوتو هكا سأأ 5 تاكو آو 5 د 0 ناكوا ,غرذ هب

 0[ ىلع كلذ رءاو 2 8 الأف كا نم 55 و لود ل 9 -- لود دقو صخاش

 6 00 0 0 1 كو ةوالح كفت كزوب 0 يبف رافديف ةلبحالو

 ا ند 5 قد 471 7 هن تنل 0 م تذ 5 - ناعما جر نأتداك

 : عبط اي /تقوىفامحزا ُّ لعمدنوأذيدش مَع تعش مغ اوتالاحلا اوتسالع جرذف اف. :ءاحا ا رادلا

 3 لو ههح و ىلع ىأر 0 هلا ود: هو 5 لاقفاذوه نم ليقف هق رطفاليل جرس : تا ل ريم يتأف كالذدل

 سودلا | هرهمع دق هقا> وهردصو هئطلو ة 4و 00 هنأ ربو هدم 1+ ىلع 2 11 نه الث اس مدلاو تارتلا

 ةضقا داع سي تاحو اذهامهل لاقف هعارو هلاه .ظف رظ'هىلإ حرس ها ظنفامف مدلاثامو ق' كيو

 ْ ادبأ هذهىلإ ندو.ال كش مسيذلا كندا وكت لز اذاك نوء>ارهيلا اناو هللانإ حرس ن ,الاَقف

 امس كلذ نوكيفاهت اءلو / ملاريصت نايف "1 0 9 6 ه ىلدبالو ينال وم يه كتيدف تعال

 أ
 . تعءفرو ىلع 30 دق ع |لاق 37 3 ناآدش ادبأ كلذن وكيل هللاوالك رس نب , لاق ينعاهاضر

| 
 |[ دزه وع الإهللا كدفنا'اناو ٍق هللا هللاف ىلع ةط> اس هو يمك ىنايشب الة ئي دملاب ناريح ى 5 _كروقزر

 "اذه وال ةلخألا 4 سفن يف لاق عانتم الا ىلع مدق حج رسس نب امزنعنأ كيش قآَو املف هياعيناف ف مئالا

 نم سائلا ماقاو مهداقر ند ناري |همنو اهل ةنيدملا لها 5 ا ةخ رص خرمصت تكلاه جر> ناو جراخ

 كلي وحرس نبا هل لاقف موعاردق نأ دعب توصلا توفخ دنعةهقلاام سانلاردب لذ تكس مثموش رف

 ١ْ هنحتفال من بايلانراصالا دخأ ةئدملاب ىتمالى را ةخرص نذ>رصالاهلا يعم رمصأ مل نال لاق اذهام

 ( ريع سماخ ت ناغالا_ 3
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 زعم 3 : ؛| ناك امالغ ىنعب ناله دك 5 لعش تدرا كنا مه:ءكاعالو ينام معني الو :

  امإ كنإو افسأتو اظيغ اذه يب تامفف يضمو بابلا حتف يتح كدي نم مالغلا تصاخو كتمنف هب
 نبا لاقف هع هلاح نوءاعي ةنيدملاو كه لها ناكو هنم كتجاحي رفظتل ةءارقلاو كسنلا تر ىظأ

 وهوانالث قا ظن ماو ةقدص كلل أاف الإو م الإ هلإالىذلاهللاو_ث لاقل كا زخآب نأ جرس

 هذه يتايل يف يعم ضوهنت مل تنا نإ فاغر يبأ ربق ربقلاو رانلا تيبو ةرعكلاو مهاربا | ما. يف ريخي

 ' هدنع لزت يذلاه خاض نأكو هيفانعق وأم 2 كحيوهنحاصللاق هئمدحلا رس اىأر املف ناعفال

 كزذ 1 بدحاض لدرلا ند يرسم | لاو ثيحلا أنه نم ان لزامف لوقأام د لاقك ضان

 قا رطلا ضعب ىف اراص اءلفاح رذف كلحر عم يلج ر لاقف لدحر || كأم نم جرخا بعشال لاقف

 سانا عمتج يف ع ةعاسلا ندع. ساد ]ا لعشتمل نيل هللاو لاق يفع ضعأ بعشال جحر نع لاق

 هياع يتترباك كناو ارس اهينغتف اه .# نأ ىلع هج نفذ هرم !نابوس قم تينا كن: نلوقألو

 كرف هللا كرابال يغمأ لاقذ هيف هل ةليحال يف حر 3 عقوف لعفلا انوه يف تاعفو ىنددح>و

 حيرس نباب ءاح دق بعشا لاقذ اذه نم ليقف بابلا عرق ةنيكس باب ىلإ راص املف هعم ىهُف

 ظ ىلا الخدف اءىل نذا مل ةعاس اسلخ ةنكس راد نع ةحراخ ةرحح ىلإ الخدو امها بابلا حتفف

ْ : | 

 0 ٠ 0 تلاق كك ما 50 ني.اوحتلاق تنأ يبأ نينذأتا حرس نإ أبل لاق عوكل رايد :

 ل كرب ريش يزاد نم تجر خب نأ. نغت مل تنأ نأ يداج نف تنرو انلعراد تعرب نإ

 نر سشسفا تعد هل 07 هيلع اك يف ناكام عدا 9 تاقو 3 ا دب عصا اهللع

 0 نا ىدح نه تئربو ارشع هنف مشن ل ك4 0 نا ارهشيراد يف ت تا نا ا

 يفغإ عقدا م * هاتحيضفاو هائيد كلضتاو ءانع ةتنخساو ديع لاقف 2 كيف تءفش وأ يف ا

 ين ف ىلا ىلع ا * ىبش 8 يذلا نيعتسا

 ناك بهذ نم احامد 7-5 2 مربص نم ديبعأب .كدنع لهف ةنكس هلك لاقف اهنا 1 ذملا توحلا |

 كلذ لمفف كدي يف هتلخدأ ال كيلع تمسقأ تلاق مل مك هي هيلا هب تمرف الاقثم 0 هيزو اهدضع يي

 ةرايزلا,ةاضفتم انتأتاف 75 3 ادع نإ اهملعاو مالسلا ىف 0 امرقاف هنع ىلإ بهذأ تعشال تلاق مل 5 |

 اان ا سك تشاو ادع ترمأ مث مهايل قاب اوثدحتف "ىجلا تعرسأف اهملعأف ا

 8 اهم اب اسرق رذ يدغتف لذ دف ص نال 30 مهو ادغ مىل؟ ىو تدعم 5 املف اهيلاوه ة هرجد> 5 :

 تأر قأ زا تلاق ءادغلا ن ماوغر ة اماف امراوح ةصاخو ةنع عم يه تديقو اهياومو بمشأ

 ل ةرئنع روش يف ا, | .ظ ا كشعو ىإ تلاق ىلعفاف اننغت نأ

 ميلا ما كدعل رفقاو ىوقا 0 هدهع مداقت لاط نك تايد

 ملم للباب مكباكر تمز * امئاف قارفلا تعمزا تنكنا

 |ةز زرع كا ةئفاودق اهدي قع ودعا جامدلا ةنيكس تح رخاو - زعاب هللاو تيدا جرس نا لاق

 تااَقف ةحرابلا تعمسام كاسح لاقف اننغ تاه ديل د10 و انح يربح تلاثو
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 ينغ 2 مم عانتمالا ىلع ردقال هنأ جيرمس نإ ىار'املف ا موب لك ف اننغت نا ديال

 # 0 نيدلل هقاس 3 نأ « اط تادف 3 ىلع تنأ ن ا لا

 نو نحل هيف زرحم نإالو دلاخ نب 2 رش 0 تنغف ينغ يناثلا مويلا يف ةزعل تلاق ىلإ .

 اهيا هع

 اهدودص نم اقفشيهءاكلا يثك © اهلها 5 دقو عابر
 اهدبع 0 هلود يراصتلا لظت »+ ةفر لاثع 0 دو ةرسعاو

 ىنغي مفدناف تاه حيرس نبال تلاق مث ًاببط الو انسح طقاذه لثم تعمسام هللاو حرس نبا لاق
 اننا ةنيرم تو 0 - 3
 امضغ ناو اناسنا هللا قاخ بحا فيطل

 # ايتع ابناع كأ مو © ١ مآ هدرأ_مق #

 ن و
 بهذاف مايا ةثالث ىلع ىني تناكاماو كدرت ملو كانمفشدقو اذ« 0 تدلع دق ةنكس.تلاقف

 نع تفرصناف !< ا مع جرس نالو هل اهلا تعدو ا اذا ةز تااق م < ةيءالكو هللا طفح 7

 ايضقنم ليلو 2 د ىلمح تمرص

 اع>ار 3كم ىلا ههحو نم 0 حمس نبا م اأو

 م: ربخلا اذهيف ىتلا تاوصالا ةيسن ج0.

 ب وص : 0
 مي ولا م أ دعا رفقأ و يوقأ * دع مداش للط نه ثديح

 راسو ةديصقلا هذه لوأ يف كلذ فت :5 دقو ءالمملا ةزءل ءانغلاو ي.دعلا دادش نب ةرتذعل رعشلا

 هده 12 1 : اهنمو اهف ىنغيام
 انض  ادهشم تن * انرط ملا مف تقرا

 * ايضغ ناو انانا هللا قاخ بحا فعل

 امتادك ىسأ ناو 8 قيحواو يمه زنا
 ااذكح حشاك ةغايل *# املظ اناح مرصو

 رصنيلاي ريف ةباسلاب لوأ ليقث عرس نبال ءانفلاو ةعسبر يأ نبرمعل رعشلا زفاولا نم ال
 هلوق امهو

 كس وص
 - لودتملل نيلا يفو نيب » رادلا كب دعرالف كننم ناهع نو

 رادقمنيحال ينتاس يذلا اءأ اهل # تلقف رك ذ ىلع تنا نم تاق ا

 ىذلا توصلا امو يطسولا يري ىف ةبايسلاب لمر حرس نبال ءانغلاو ةعسر يبا ندع ودشلا ٌْ :
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 هلوق هلوأ اهابق تنك دقو ىنبع اها ترقودلو
 وص ١ ©»

 اهي مول نزد ند اند امو #* اهنودت ءلاو فيطلاي رساةرمشبل

 اهدودع نم اقع يناكب اريثك: «..اهلق تنك دقو: يننع ام:ترقؤ
 اهديع موي اهلو> يراصالا لظت *. ةميب لاثمت لثم دّو> ةرشبو |

 رك ذو ىلطسولا ى رج يف رصنخلاب ل را فيفخ ديممل ءانغلاو يموزخلا دلاخ نب ثرحمال رعشلا ظ
 لوأ ليق: تايبالا هذه يف ز رحب نبالو دحا ىلا اهسني لو توصلا اذه يف ةقيرطلا هذه قحسأ |

 دلاخنب ثرحلااهر " ذ ىلا هذه ةرشبو لمر فيفخ ءالبملا هيد ا فو يلع س ولا يرحب يف رصنخلاب

 امم اهنم ةريثك را امشأ [مف هلو اه.ةشئاع رك ذ نع ىنكي ثرحلا ناكو ةحلط تنب ةشئاعل تناك ةما

 تس ورش هلوق هق 0

 مجعتسا الوارن> ال نيو * ماكنا كا 1 , عبرا ١

 مدهملا رقايلا ضوك الخ #* 3 ود تلم كاياراللم
 مسوتملا ةباغو عيجضلا عوط *«تروغت موجتلاذا عيجضاا تت

 0 هللا كدر نلت م : يدلادك ننناوا نوطلادق
 يف ةبايسلاب لمرلا فيف> نم هدو دعم ءانغلاو دلاخ نب ث رحال رعشلاو لماكلا م ا

 امتمو ورم ةءاوريف قحعا يهذم ىلع يلع وا مو ليقث م قحسا نع رصنيلا يرحم

 كافل
 أرومعم اها كتدهع دقاف * 0 رجا ةرشب عب راب

 أريصح نودب نطاوشلا طس * اعأكف هفالخ ذاذرلا بقع |

 نبال وه لب ليقو كلا ن+ل هيفو قحسا نع يطسولا يرحم يف ةبابسلاب ىلءر حيرس نبا هانغ
 بقع لاقي هئمو هدعب ذاذرلا ءا> لو, هفالخ ذاذرلا بقع هلوقو لماكلا نم هضظورعو زرحم

 اهدحاو هلم وح ا رومالا بقاوعو هماقم هدعب ماق اذإ هابأ لجحرلا بقعو رةف دعب ينغ نالفل |

 ةزرو ن مهتم كأق هدعإ ىا هنالخ هل وو رطملا راغص ذاذرلاو ةيقاع

 اعرضضأف نكت 3 مهالخ # نك رف اوعادتمأ ين يدقفو ْ

 بطشملا فيسلاه مو رمصحلا هئم نامحي فعلا ءاخل نيطشي يتاوالا ءاسنلا بطاوشلاو مهضعإ يأ

 ني ) قدح ) ةعطق 0 نم ةبيطش نالف لإ .اكيعت كارو َى هلام يملا ةيبطشلاو ١

 اضإرص هلدحوف 7 هتناف ابل قيدَد ىلا فا ةيئغم تااك لاق هيبا نع دامح نع ىحي نبا |

 تنغو دوءلان تعدف هب كارحال

 ارومعم الها كتدبع دقلف « ىلبلا كب رضا نإ ةرششب عبراب

 وص ٠60

 نم 4هق هب ينغل امو



0060 

 اروند ا ريسغو يدع * 0-5 موسرلالالطا|تفر ءا

 اروعو نيدل ري رقاولا رفع #3 اهلهأب نا دعلإ تادسو

 أريثو نريحلا ةيبارك المك »* اط قر تدخلا ةيبص« لكن.

 ىن>او 3 نود يهو رادلا نم اياقلا موسرلاو رايدلا راث ١ نه صخ_ثءام لالطالا

 72 ال + يل | عض انا روعو هلو رفعا اهدحاو ءايظلا رفعلاو ل ؟ادلا رئادلاو تريغلا ب 16 6

 0 كك هرلا نك ةعشن رم ةيلاغلا ةءطقلا نتكلاو ليلا نود يشو ةفرشملا ضرالا ةينارلاو

 | نيتيبلا يف ىلصوملا قد_ال ضرالا نع ًامفترم ناك اذا ريثو شارف لاقب عفترملا ماتلا ريثولاو
 أ اءمف سيوطلو يطسولا ىر# يف ةبا.لاب ليش فيقح اههف مها ربالو رسصنبلاب ليقث يناث نيلوالا

 ' ةدياط وه ل ليقو كر فرفذ لوالا مْ كاملا ِق 2 نإالو هل سيل هنإ لقو ليقت 2-

 || كالا ليقثلا فيفخو سيوطل لمرلا لبقو ىطسولاب لمر كالامل ىناثلاو لوالا تديلا يفو ةكملا

 |:لوأ ليغ بيقح رد آالاو. ىطسولا ىرخحىف قاطم وأ لق امهدح | نانط كو

 ْ ككسوص اممو

 أروم كدعب حراا زَ ماعتفسو د اري_سح ىليلا اهرسسح راداب

 /ج د” أريست ريسمو اهصار عل ني مخش هل تارتلا قد

 ١ 2 ضلر خالو ىطسولا ىر# ٍِق ةبأن هلا كود ا. فريف جسم نبا نينا نيه ف ينغ

 أ يطسولا يرحيف قاطم لقت يناث ضي ارد رمال يلا كيال هدعباموموسرلا لالطات فر أ

 روش علصلا رشح و اهنك اذا و 02 هعارذ ن ع كتكرلا رمح هنمو | ماعم يهذأ اهي

 مقملا ماو نا نأ روااو هصخ اذا اول

0 0 

 اروزس رمسحت هالثع + لنص لكك نورا
 ١ىإ

 تمس ومص اهنهو
 ارودق نو الاما نب رق * انئاءظ تار له نكلو اذ عد

 ارو.ق نوماه همنا 0 نإ ل_مدعتم سرح 0 نب رو

 8 ةعرالا هذهو لجخا ا لهل ةل>رال نسوا نييخاو لد وهو رد اهدحاو رودقا|

 يذلاو ا تا له نكلاو اذ عد 2 عماج 00 هان يذلا ندللا 2 صد رغال تاسالا

 ىلع ولان ليش قا هدعل

٠6 ٠. 

 رس ومص امهو

 هتبا ال مكحدنع ىلاع الذج
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 ا كم كاذب 5-3 يدنع نإ ىدللا يلط و نم زعأو يوولا 0

 يطسولاب ميهاربا ندحاف ناثلا ليقثلانم اههالك نان تايبالا هذيهيف ىكملا بحبو ىلسوملا مهاربالا
 ) ينريخأ ١ رد | | اضرا امه حرس 0 نأ لقو لمر أموف قدحسالو ردنلاب 00 نو

 ينتيرشا دقل تلاقو تعزدف عيال ابضضرعف ىلهأ اهارب نأ تهركو يناي وهو اني ع تماقأف
 املا رظناف ةنالف دنع يه تاقف اهنرا ىل خا لاقف ةهراك كلذل اناو ىنعيتا كنإو ةهراك كل اناو

 تنغ كلذ نه غرفو اهضرتعا املف رضاح اناو املا رظنف اهانأف

 ارورسم انظار الضو 00006 5 ديد_هلاو ينارأ د_ةلف

 دانا د هب راح عابط اه لاق ةيراح ىنش دح لاق ماشه َ ىلع هر مهاربإ ىنادح لاق ينئادملا بوبا أ

 9 1 دل هيو موسرلا لالاطا تفعأ هزل يف قحس-ا تدنغ تلاق دن> رف نب لهس نإ '

 وه لب زارا ثدحم م سل ىل لاف قرا نم تاقف هذخا نم لاقو اًئيش هعطاقم نم ىلع ٌْ

 قحسا هرغ كو قراخ لو, 5 لاقي وهفىلع هدرو كل لوقا اك
2 

 نفسا و كايا عون هرأ 3 6 6 1

 دحتلا ةريركلا موي سراف ١# قعاوصلاو دعرلا ىنمجف

 د2“ يف موصخلا ماقو 8 تسد ذا نيرا تك ذل ناءاب

 اخ هلو هدد واد نعلم كالا اوبعتي نا
 رسكب دحنلا لاقو كلذ لثم ددنلايف يممضالا لاقو ةدحتلاوذ لطءلادجالا حرسنملا نم هضو ع

 رصنبلاب لمر رجالا ءانغلاو ةعبر نب ديبال رعشلا مايقلاو تايئادكلاو ادح قرع دق يذلا محلا

 مث عبارلاو ثلاثلا هلوا قحس نع اهارجم يف يطسولاب ر>ا لمر اهف ميهاربالو ةنأب نب ورمت نع

 زر نب نيل انْ مبارلاو ثااثلا يف نا لذب تركذو يناثااو الوالا
2-8 1 

 م هيخا ةن م يف ديبل ربخ اجو

 01 نإ ل نإ نسق نانيرا همال. ءاقبإ لري ةيافك هقام ةسنو دنيل ريخ نم مدهت دقو

 ىلع مدق لاق ةداتق نب ورميت نع مداع نع قدما نبا نع ةءاس انثد> لاق ديم نب دمحم م

 موف مهيطايشو موقلا سر ةيالثلإ ءالؤد ناكو تالك ب رفعح نب كلام نب يماس نإ ناحو

 5 ب



 0 (1سأو)

 اوملسادت سانلاذإ صم أعاب هموقدل لاق دقو سو هب هيلعهللأ 6-31 هللا لوسرب ردغلاب ليفطلا نإ صاع

 | شيرق نم يتفلا اذه بقعانأ عاف ىقع برعلا عستن ىف - ىتأالا تيل تنك دنا هللاؤ لل 3

 الف ف. سلات تنأ هلعاف كلذ تلعف اذاف ههحو كنع لغاش ىتاف ل>رلا ىلعا اناقأ اذا ديرال لاق مْ 0

 هدو هللأب نم هْوَأ يتح هللاوال لاق ىنااخ دمحماو صاع هل لاق 0 112 دنا ىلد هللا ل وسر ىلع أومدقأ

 ار اهلف اًثيش ريال 5 0 را 00 ا نم رظتايو هماك, لعحو يناخ دمعاب لاق

 لوسر ةيلع يأ ام اذ هب كرسشتالءد>و هللاب نمؤت تح هللاوال لاق يناخ دمعاي لاق دبرا عنصيام ر ا

 هيلع هللا ىلك هللا لوسر لاق ىلو اهاذ اركس را الخ كياع اهن المال 1 مأ لاق هللا

 رماعلاق ملسوهياع هللا ىلص هللا لوسر دنع نم وحر املف ليفطلا نب رماع ينفك | مهللا سو 2

 يدنعف و>اوهلحر ضرالا رهط ىلعزاك ام هللاودب كتتصوأ 00 نيا هدا ا اي كليو دبرالا

 ١ يذلا تممهام هللاو كلاباال ىلع لحمتال لاق ادبا مويلا دعب كفاخاال ا مأو ك كي ده ٍِ

 ظ رماع لاقف تفيسلاب كب رضافا :كريغ ىزاام قح لخزلا نيو قييبتلحدالاة رهان 4 0
 اراغ- كافل! لع نما اوي © 0 ال |

 اراصنالا اهو# نلتق ددقلو * انزش ةئردملا اب ندرو د ْ

 هقنع يف نوءاطلا ماع ىلع هللا ثءاإ قب رطلا ضءب اوناك ا مهدالب ىلا نمار او> رخو

 تان ىف تومو ركبلا ةدغك ةدغا سماعي ناي لوقي لعجف لواس ين نم ةاصا تيب يف هناو هللا هلتقف

 مهانا اومدق املف ىماعينب ضرا اومدق يف د هوراو نيح هباعس| جرخ مث تاف لوا ين نبل

 ىلنب هيمراف نآلا ىدنع هلا تددول “يش ةدابع يللا اناعد دقل لاقف دبرااب كءاروام اوقف نزلا
 هلمح ىلعو هيلع هللا لسراف هعييفل لمح ةعم نيهويوا موم هذه هئلاقم دعب جرد هلا و

 (مزاح نب ًِى 2 ناثك- نم تحسلا) ةمزل ةعمار نإ ديل احا سيق نب دبرأ ناكو اه 0 ةقءاص

 دق كلام نب رماع ءارب وبا ناك لاق باد نبا انثدح لاق 3 50 اص ن :, ىلع انثدح لقا

 اب مدقف لحاور هلىدهاو مل- و هيلع هللا ىل» هللا لوسر ىلا ةعيبر نب ديمل ثعف ةلبد 4: انآ

 تلبقل رشم ن 00 0 ىلد هللا لو..ر هل لاف هم>و نم هيفشتس نا ءرماو

 مهدنع ماقأو هايا هقسا من ءامب ,هلاهفد لاقو اديبل اهاطعامل اهيلع لفتف ةردم ضرالا نم لوانتو هنم أ ظ
 ىلا نم ةليا ىلع ديرأ هوخأ هيقلو اندر دنا رقلا لع ن محرلا مهم بتتكاؤ نآر لا د

 د 3 0 مل هناف لجرلا اذه ن 56 قر يخأي لاقف لزنف لزنا هل لاقف

 نه كاف له هل !(ةَو هدب دج 3 هررو هقدص 5 لم هلع . ثنا ا ا ا لاق كل

١ 
| 

3 | 
| 
 ا

 كلذ نحر أيا تددول دير أهل لاق اهنم غرف املف هيلع اهأ رقف هل اح رخأف عن لاف * ين هلوق

 تيار رح را جرخف امميريعب نع اياخ دقو ةباحس َتأَسَنَو لاق ىلعو ىلءف يف. 6 ةقربلا ظ

 نايس را ءارب ينأ ىلعدييب ا مدقو تاش ةقعاص هتيشغ ةقربلا كلت دنع ناك اذا ى> نيريعيلا |

 ىدنع فءضاناك اًيشهنم تيارام هللا لاق هتيفشتسا ايف لمفاش لاق هرماو ملسو هيلع هللا ىلص هللا !إ

 لاق اريف اهمْرُش مث اهفادق هلاوحر > أف اهناه لاق يمم هذ' يهاهلاق يه نيأفلاق ربابءربخاو كلذ نم



 (ؤشو)
57 0 8 9-7 ١ 

 0-5 3 هاع م ام لاق بالك نب رك ينب دحا دايإ نبابرطق نبةلظذح ينئد 5 باد نبا

 ولسا مسأف هيلع مدقف هملع الرعاف 0 3 لعانا مدقا هلاولاقو 10 ءأ 0 ثعن هناصأ ام

 ! داثلاو ةنلاو ةيعبلا م 58 00 تال" لذش هم وق يلا عج رف 52 34 ه دردُش كانه م

 صوحالا كب فوع 3 ةقار لاو

 دهملا مدق هسم هوبا نكلو © هما نبال هلا ديل رمعل

 دبللا عرق هقوف الخ كانمخد * امن اك زاجحلاض راففكانءفد

 000 * هعواض ءادو هامح تحلاعف

 ف كدبعدمبدحم حا حاولا * هبوشت نيكئاصلا نيدبتّدَحو

 0 الا بابا مو # احح رموتميز اراد انل ناو

 نيفكي يب كقول اقل يابا لا"

 يف 0100 ا رارعلا دبع (يلرخا ) دولا يذو نيظراقلا بابا هللا أو لور مع ناكف لاق

 0 زيزءلاد.ع تا ءايمظ ين دح لاق راك نب 4 , زلا انثدح اول /اق اهريغو يأع ا رصل نإ سبدحو

 ألا ىلد هللا لوسر نا ليفطلا نب رماع نا فيثك نب ةلوم ىدح نع يبا ينثدح تلاق ةلوم

 أ لسا لوسر ىنأف ؟5للا كلور هلا ىلا نأ لع لاق رهاعأب 1 لاق مْ دا مدس - هيلع

 ١ لك نطن زال ادرم الاحرو ادرد ا امنالمال لاقو ىلوذ ايضغم رماع ماقف هل انا

 ا تماما مسا واهدي يسف ىذلاو ليفطلا نب رماع اذه لاقف اذه نم ةشئاع هتلاسف ا-رف لم

ْ 
١ 
ْ 

 "توعد اذاموقا, لاقو مسوعياع هللا ىلا ل 0 م لاق مهربانمىلع اشيرق اومحازل هعم رماع

 تئثت يناو تّدش فيك و تّدش اب ليفطلا نب رماع ينع لغشاو رماع ينب دها مهللا لاقف أوتماف |

 " ىلزربا توماي لوقيوءامسلايف وزنيو بدن للعحف ةيل 1 تدب يفركلا ةدغ لثم ةدغ ةذخاف جرخف

 ديول نب نسلعا نب دمم ( يفرب-ا ) تامو ةياوا- تر ىف تركو كلا هع لثم ةدغ لوقو

 | ناطق نإ دلاخ يربح لاق يفلا ورم نإ رس ريحا لاق هدانع ىلإ نع اح يلا نع ةزاجلا
 لوش ىقوارساح 1 0 ُّظ 00 | ت> رخ ليفطلا نب سماع تام امل لاق ينراخلا |

 000 اًمح: نم رماع توع لهو * ىتأو ليفطلا نب رماع ىبنأ

 2 ظ ا او

 .ةديبع وبأ لاقو مويلا كلذ نم بويح قثدو هوجو شو ةك ابو اك إب 2 موب ىؤر اق لاق
 هيلع تيضن لو هيلع هللا ىلد ىلا نع هقرمهتم دعب ليفطلا نإ 1 تام الل لاق ىزامر ألا نع

 شامالو يك ار كلي الو ىعربالو ةيشام هيف رسثنيال هربق ىلع ىمح ىل.ه يف اليه ابادنا رءاع ون

 ,باصنالا هذهام لاق مدق الف اها بالك نإ رفع نب كلام نب 5 نب يماس نب نايح ناكو

 أ ثالثب سانلا نه ناب ىلع ا نأ نإ ع ينأ ىلع مقيض لاقث لي ةطلا نب رداع ربقل ىتح اهانيصن اولاق

 ' ليسلا ن يم ىح نيميال ناكو 0 لس ف لسبال ناك)  لخا ا 8 نئطعبالا ناك

 ديل هنيثرامو ةئس نيناكو عضا ن اوهو سو هيلع هلا ىلد ي 3 ىلع رءاع مدقو ةدي.ع 3 لاق

 | ذوق كر هاخأ



 فايع ْ
 شل 222222223220777 --7ةآ7آ729292--_3و

 ماصخلا موي انميض عفادو * يعاحلاو ظناحملا بهذ الأ
 ماهسلاب ا هلأ مش * اولاق مول قرسقتا تنقاو

 ماكفلا رجاشملا ترعش « ام اذا احيهلا سراف 1

 اف لوق.ةليوط ىهو
 مالسلاب كل عدو لقو «# ريد كا ماللبأاب عدوا

 ًاضيأ هيف لاقو ةرورض هرغصف رادج انأ و تناكو لاك

 دلو الو قفش. دلاوال ه* ا نونملا يدعت نإ ٠

 نتاالاو كاندلا ءون 5 « الوفوتحلا 2 ىلع يش هذأ

 دحتلا ةهيركلا موي سراف كلاب قعاوصلاو دعرلا ينءعجف

 ريالا براحلا

 دص رااىذ عيب راب ود لزنا « م لاؤداودهملا ىلع وفعي

 ددقلاكح دامحلا نمت ةلل *اهتمت لك نيعلا 0 0
 ددملان .تراكحأ نإو لق * مهريصم ةرح ين لك

 دمأ دع نإَو ا ءاح * اذإ بيرأا

 دفنلاو كلها اوري صب امو »*# أورده انإو اوطمع أوط. ة.نأ

 دك يف: موصللا لاقو اق * اذإ درا تك اع ريحا
 دضعلاب : ءاتسشلا حابر تولأ ه ذإ ديرا تيكب اله نيعو
 ددلا رباوغ تضقت نيح #* ةمرصم احقال ل و

 دصتقي ماصخلايف أودصقي وأ * م-مغش لاببال اويغشي نا

 دبكلاو ءاشحالا فيطا ر .# هوالح يفو مير 1

 يجر قيدصلا كب ىبا دن اهللاق :ةغاع يلع نع ينئادملا نع حاطنلا نبا باتك نم تخسن
 دبرا هيخا يف ديبل لوق هنع هللأ

 رفم> ىهدلا ثداحيف تئزر قتل * اقداص ريخلا ناك نءل يردعا

 زهق ييذ لك او قطاف # ةلاس ا 0

 هلوق ءانغ هيفو هب هانز امواهرك ذب ريخلا

 ٠

 تيس وص
 عئاصملاو اندعب لابجلا يتبتو * علاوطلا موجلا ,يلبتامو انيلب

 عفان دير ابراج ىبفرافف »+ 4 :ضمرادفان 5 ايف ا

 عجاف مهدلا هب اموي 2 لكف * انني هدا قرف نإ ع رح الف

 32 ذادعب 0 7 «# هلوضو بايقلك الر لاامو

 ( يدع شساخ نارا"
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 3 ا تف قلك 6 تما. تقم قلاَن ؤرقلا رابخأ ريخأ

 عطاق لصنلاو نيقاا دهعمداقت *«هنفج قاخا فيسلا ل ثم ت>ءبصأف

 ل عولطال ناك ان لع # دعوم ةثلا نإ ندعس الف

 غار وهنءرافساالح راذا « نظن الاكل ,رديام لذا

 عراوقلا هبصت م ميرك ياو *

 نباويئاشولانعرصنيلاب لو ا لايم يرد ام اح او سداسلاو سه الاو لوالا يف ىنغ'

 يتفلل رهدلاثدحأ 9 عزو

 مهدقف 5 دعب يماظع يربف

 هنا لاو يبيصنلا دحال هنا لاقيو ًاضيأ نينا هنإ لاقي 2 لوا كلا .ه اهفو دامحو ىكملا

 هثارم رات نم ميو هلوق 4 هانر امثول ودم ,

 تقصت شه ةلذ 3 هانعو # برطي ' هتبلو داؤفلا برط

 قتل سند هب نرتشي امك © يلذاو 1232 كلا ناكل وئابعم

 تجم اك د .لغ 5 رذاو »+ هريغ قف لقو اذه َنَء نزع

 م نرقب ين يف ”درفأ # هدودج مير ركلا ريدا را

 1 وكلاءوضك خا لك نادقف »* اك ةيزرال ةيزرلا نا

 : د و * مهنانك ايفشاعي نيذلا بهذ

 باحتملالب اولا ثدع مم ف »*# رفعح ند ةران يارا دقلو

 دكا وتلك لاما بص" © ديسوت نال“ ليك لك نم

 ف سل تاج نإ يهدلاو
 نماشه نع عنو انتدح لاق ةدانحن ملاس بئاس 8 انندح لاق يربطلا رير> نب دهم انثدح

 ذسلا تدب دشن :ةناك اه ا نع لد نع ةورع

 ثروت الا دللي فانت تيقلو < 1 أ يف شاعي نيذلا بهذ

 فيكف ةشئاع هللا محر ةورع لاق مهنارهظ نيب نمي نع ردا راع كف اديب هللا محر لوقت من
 مهين |رهظ نيب نحي نك كرولا كتفك يبأ هللا حر ماشه لاقممأ م ناب نخ نو تق ردا ل

 اكول محر بئاسلا ونبأ لاق مهناروظ نيب نينه كرذأ وا فكف امامه هلل محر عكو لاقو

 نحت نم كردا را بئاسلا با هللامحر رفعج وبا لاق مهنا روظ نيب نحت نه كردا وليل
 + مظعا ةصقلاف ناعتسملا هللا لوقن نيو ين'مدالا جرفلا وبا لاق مهمناروظ نيب

 . «© ر

 يربق ىلع تاحتانلا ماقف كيلا * 2 زاام اقح ناك ناف
 ىرك ذ نم ليال ىره ست تح تمالف# الطاب ناك هتغابام ناك ناو

 فاصوت نأ
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 ن0 يت لسلالا ا 2222 22 تتظتظسا  ظظ  ا 2 6 يي

 لذنل ءاغلاو انهع ياي اهريسخو زوف يف هلود فنحألا نب ساعلل رعشلاو لواكلا ه0
 مهاربأ بات 5 غماج نبال نك هيفو رصالاب ليقت يان ورع نب ناتل هفق رصتإلا لمر تا

 ١

 جحو اهربدف ةكما ريلا باش ضع اه امش 2 ركسعلا تف بقلب ناكو روصنم 6 0 ةيراح زوف ْ

 سايعلا لاق تمد املك 5

 ىلطس واب لم رلا فيفح مهار .ال نأىث ما رك ذو لمر فيف> هيف ى يي :يطقبلا ديعمل نا ساما وبأ معزو'

 لذياهنا حيحصلاو ةطير نب ماقال ريصنبلاب لمرلا فيف> نا ليقوةيلعل هنأمجنملا ى ى نالع 2

 ه8 زوفو ساسلا ريخرك ذ ]80-

 تناك لاقرمضتلا مل د# ان”دح لاق ىاسارخا قحسا ني ده 0 لاق ىحت نب دعم ) يف ريجأ ١

 سايع نيع ترقذ #* زوف تمدق دق انآ

 ساولاونييملا لع 8 ىدفنلا فرقنا نإ

 نساآلا ةنقفار ايو * نسحلا ةحابيد نأ

 ساب نم بحلابامو # بجلا ىلع ينمولي

 لاقى تاكلا دمحم نب مصاع وباوهو يرابالا رفعح نب دمحا نب دمت انثدح لاق دمحم ( ينريخا ) ظ

 يف هبشتي سابعلا ناكو ناطلسلابايسا نم ليلح لجحرل زوف تناك لاق ىلفولا دمم نب ىلع ينثدح |

 سايملالاقف اهالوماوب جخل ة.تعيفةيهاتملا وأهلا امم زوذركذو هراعشأ |
 ايزواجنا ناك نم < انينلع در فراب

 انيدل 0 تح * شعب رسل ا

 انيحو امؤش ءاوه * يبق ملأ
 ائمع سانلا 50 ينع تيغذم تازام

 دس دااللا ال7 ااا ار را اتيلع ءالب الإ * ىدنع كح> ناك ام

 سابع نيع ترقف # زوف تمدق دئالا لاق تمدق املف |

 يمهصالا يحارب نيرا ديعأ 0 لاق يديزملا سايعلا ل 52 ا ةمدقتملا تاب ال رك

 لضفال ساب ءلا لاَقف هنادي نعد تقع نحال نر ءلاو امو 6 لا نإ لضفلا ىلع لذ د 5 هع نع

 كيلاكاذ لاق لعش نأ رتمألا ياو نأ 0 ا نم حازملا سيلف لمشال لاق يهمصالا يلق يعف |

 لوش 0 كييعرس أ 5 سايعلا ّك لاق 0 املف لاق

 اسانلابجسي أيش عن صت نأ تيبحأ اذا
 اسايع مث روصو #« ازوف انهه روصف

 اكو اءمسأر ير * يح اوندب مل ناف

 انياق ا!” ذك ا«. تدق 1ع ايالكف

 فرعأ ال هل تاقف لاق اذه ىلع هيحاف يطبئوهو كب ثيعلا دارأ هنا ىعاشلا ءالعااينأ نب ىل لاقف
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 لوش ىذلا فرعأ ىنكلو اذه

 قالا بدعي اش ع نأ تيل اذا

 انلق هيوم ع ووو دانزه روصف

 اقلخ اءيقلخ ي را# تح اوندب مل ناف

 اقل اذ هدكو © تقالام اسذكف

 | (ىئريخا ) لق ف ةنع كتبت تنكدق هل لاقو سامعلا 1 وف لضفلا كح ضف يطبت هنا سايملاب ضرعف

 أ نب سابعلا هحو لاق ىنحلا ةبوت وبا ىنثدح لاق ىمش اهلا لضفلا نب , دمج ىنثدح لاق ىحي نب دمم

 ساسلا لاقف سأرلا 5 عار هلا و عادتك د ايما رجا داع روف ىلا اوتن زي فنحألا
 ل ناك ىلإ كش #6 اعادصت يلف 1 تدصع

 تان اع راتسلاة كور جالا اب ناكو وتعتأل
 يساوملا بحلا لمي اذكه * يف ارنمىلل وهب ت> كاذ

 لاف تسكت مث تئربف لاق
 نيكت ضراع ن 0 * + شدنلا اه تاه ىلا نأ

 نيمالا ءاهفك نم ءاربأآ ىلتءملا اهءاح ام اذا تناك

 سنالاو نحلا هتةشع دق * ىذلاحيا املا هحولا 2

 سءدشلا 00 ايرف * هب ترضأ ي حا نك

 | ينثدح لاق باكلان 8 2 :”دح لاق ياللا ن ماعلا وبأ ين 0 0 ىح نإ د ( قرخأ (

 كيرالا ن ايلا لاق الي لاق تملا ةيربا وأ
 رحطاو مظلايف تفرسا دقل ءالب #* يدا زو نجلا ىلباىذا واما

 يربق ىلع تاخحانلا ماقف كيلا # هت_نا تمعز اما_ةح ناكناف

 يركذن ءليللايرهست تحت مالف * الطابو ىلع اناودع ناك ناو
 كل ةركاذ ةرهاس ةحرالا تلز ام اف كل بيجتساف لضفلا انآ اي كانملظ انتلغأ زوف هللا تدني |

 ينادح لاق مهاربا نإ دحأ نع نودم نب هلا دع ونأ يننثدح لاق ىكربلا ةظحح ( قرح (

 يضف هعيبهلا فلحو هل ًامالغ برضضف ةدش فنحالا نب سايعلا قا> ىف ناك لاق مالس نب دم

 لاقف هيف هيلا تدتكف هيلع اهب عفشتساف زوف ىلا مالغلا
 ىناحال هيف نم دنع نم * تاءاف_كلاب اننا نماي

 ينالوا كيف تعفش دق #* قلا ناف كالوم 5

 تاماركلا قوف ةمارك *« ان انيلا كنف اهطاسرا

 نودمح هبا نع نودمح نب هللا دنع 5 انثدح لاق ةظحح ( 0 ( دعا ل هنع ىذرو

 هانطشنف بيثك وهو اموي فن>الا نب سايملا انءاج لاق ليعمسا نب مهاربا هيلا نع ليممسا نبا |

 لالمثداح نمالا كلذتلاق امو خسيش اي ىل تلاقفمويااز وف ينتقل لاقف كاهدام انلقف طشني نأي أف



 ( سبل
 يح

 0 م تلاق 7 تا تاق دق هللاو

 نزح وهف بوطخلا ا د 0 اك كَ ذا تنزه

 + نو.غملا انياف يعوقا اب * 2ك اف تانو يب تأزه

 وا كك لاق حاصلا نب ىلع انثد> لاق يحي نب دمع ( ينربخأ ) تدزوأ تفصتتا كف هل تاقف

 دقو زوف- ىلا تضق اهلاسرب عاملا ىلا رح تناكو نعال لاش ةيراح رود تكا

 تكتف كلذ نم زوذ تدضغف هسفنىلا اهاعدو اهدار هنأ تعزو ءاياةاومنف 0 ىاابعلا نه تدلط

 ماكللذلا انت ناري لعب « احدا نلت نت اهللا
 فق نم دق نكي م يعرف ناقف نإ فس ويد هاش لثم يصيق نعاولس

 تلام دق زو 0 ديمح نب ديعس ينثدح لاق ليعمسا نب دا (”دح لاق دم ( ينريخا )

 سايعلا ىلإ تداعف كلذ كعل ليديلا ف ضر و اهكرذ نئءايعلا كلذ غلب و دنا دال ضع كك

 اهلا بتكف هتاف ىف همانت هيلا تنك ١

 دما وح ريغ نيدلا ىلع يرحم «# ةجج ىنيع عومدو اهسحاف
 دساح شاو لاقملالو ينم * ةلالل كرجمأ ملزوفاي

 دحاو ماعط ىلع نوريصتال »*# مكنادجوف م 0 - ينك

 لوش ثرح سا ون نان م اهقرس لاقو تأ اذا هذه 0 ناماس نإ ؛ ىلع يندشنأ دقو '

 دقو

 مالسلاو ةيحتلاب ىتاتو * ادو هللا قال ةرهظمو

 ماحزلا نم هيلا صلخأ يف © هبل | وكس اهدا ةثاكبنا

 »* ماع لك ذى افلا الو »*# 2 هيفكي نسل نك اف

 هلوف زوذ ىف سايعلا رءش نه هنف يذل امو هته رط 2 ذب مو رد نا كرت 1 بد لمع هيف 6 :

 تس وم

 د سانع عل د زوفي الأ نإ هل تنأو يسمي نم رضام زوفاي

 سأرلايف سيشلاودبيو اهاريهن 4 « انحكاوف اهالوع ايش ترضأ

 دم انثدح لاق م م هانغ

 ي رءش لكب ىل * ا 0 نه ا زوفاب * انالزعاو اا اب نأ 596 هتيسفلا هب

 هلوقب لذب ىف ارمع يطاخي يبس رلا سايعلا نب هللا دبع لوقب لذب يفو



 )م١ (

 ىل“ + ل 112 :ءاو لاو تاسح أد قف © لذ نهور#اب هللا قي عي

 يلعن ء دقفأو ياوال تاغث نإ لك حح ري كيم 1-5 2

 لمرفيفخ هنا نإ ور هف ينغو 06 نع يلع س واب للة يفان ىعيرأا سايعلا نإ هللا دنع هأنئغ

 شدح نع رصشلاب

 م7 اهزاخاو لد 1 جو

 تافوصوملا تامدقالا تان.للا ىدحاةرصبلاب تدبروةئردملا تادلومنم ةدلوم ءارفص لذب تناك

 | ار تالا توسنم ىاعالا "ىف بانك اهلو توص فلآ نيئالث نفت تناك اهنا لامني ةياورلا ةرئكب

 ةفيرظ هجولا ةواح تناكو ماشهنب ىلعل هتلمع اهنا لاقي رسل مع 3 لعالحش نيالا

 امهدلوف الز الامءاطعأو نيمالا دحمدنم اهذذاف ىدابلا يسوم نب رفءج اهعاتباو ةمدقتم ةيراض
 مهاربا و عماب اح نباو حي ءافو نامحدو دئاف يلوم ديعس ناك ءلذب تذخاف اهءالو نوعدب اي

 هدهاش امو هرايخا نم همم ىذلا هباتكح ىف ةشيشح ىنا نع ةظحح ىلع ت 00 مهقبطو

 007 0 اكو ةاسمعو نم لك ةذاثا تاكوءاه هد يف ءانغ سانلا نسا نم لذب تناك لاق
 تفصوف ىداطاى مومن, رفءل تناكو ةفرعماط ع نكي لو ءاندال ىلاعت هللا قل يورا تناكو ةينيدم ْ

 عجسإ ملائيش عمسف هلك كاد وأ ,ةىلاف | اعانإ هنري َّك هلأس رفمدع ىلا ثعبف ةدمز نب د. |

 ةربد“ يع لاق ىلاهف لاق ةيراح عيال ىلثه يديسايلاف ةيرالا هذه ينعب يخأأي ر ةم1- لاق هلثم |

 2 لام هساءاملق ا لا اللا لاس توك لوب هاو كبح ةمح ةيلعلاتحاف ا

 00 اماف ايش لقي زف ةسلاج لذب وءءاشدغلا نم دمع هيلا 0 اهرخم يخاف

 اا لدا ناو وحلا ن لإ دع ينئدغ لاق ترقواف مهارد يمنبا ةقارح ار لا
 أ ىلا دمح راد يف لذب تيقبو لاق مهرد كيلا ىلا ني معاك لآل كلذ غلبم نا ىءوم نب رفعج

 / نب هللا دبع دلو | امدو تنام املك 0 نوعدي دم دلوو رفعح دلو ني تدرخ مْ ل نأ

 نأ هيف لاقو هيبأ ن نع يملا نان ء ربا اذه بناكلا نسحلا ند ىوار دك 4 نا دع

 ةعيشتف "ىملادعإ ا هنم جر < تكف. الارق هلئم نحأ كلف ملاكش ىهوجلا نماط بهو ادمم

 ةيبش هم اهدنعو 821 نان لا كفاح ٠ نم اهلا لصي ام عم اهدمتعم كلذ 0 مظعلا لاما

 اهلا- ىلع تماقأو تبأف حموزتلا ىف نييعشا- او باتكَلاو داوقلا هوجو اهلا بغرو لاق ةميظع

 قادس نومأكا مايأ 10 كلذو مالغ 34 انور دلدب دنع تنكاؤ رح قف ةشنقجت 5 لاق تنام

 عضوملا كلذ يفرمي ةفي اذلإ نإ تن بك اوملا تأ رف بالا ىلاتحرخ مث طشمت اماةمراط يف ىو

 ىلعلاةف اماوب لذد ذا اذه 0 أورظنا تلاقذ كباب ىلع رع ةفيلخلا ىس اي تاقف املا تءدحرف

 ف هريغو ةفيلخلا ىلا اهلسرت تناكو اهنراحةكيشو املا تماقف هب عنصأ امو تلاقف بايلاب ماشه نإ

 ام سل راق يدع تعدت ماشهنب ىلع نيبجحمأ هللاهللا ت تلاقو اهلجر لع 0 ا

 مايأذنم اًهرا ١ تاَقؤ كنعينآأس هنأ كلذو نيئمؤملا م يديس ا كتئج يفا لاقف هيلا مق مش مو



 ع

 تن تنك لأ تلا اهضرتستف اهلا بهذ ح كلزن لخدت ال. يتامخف -ىضغ كيلع يه لاقف

 تلاقجرخ ةعاسف فرصناو ةعاس دعقو هياخرو هيديو ل تابقف تفاقف موق اناف ةفدخلا سن

 ىو تود فأأ رشع ين ١ كتنتك ىت>ا مايلو اهءوي هق 30 تا اطرقو ةأود يئاه ةكشواي

 ةعإ وأب كذب نع تندغتس ادق :لوض ماععني ىلكاب هللا 3 تا ةعبس سْؤر خلا ضع

 0 و هلك يب اقكِل تغرف وا ةفكف 7 ةرك و اذه تت ؟ دقو اهم :ةاماندحا تود فالا

 لوقيباوحلاب قراخم هلالاقي دوش مداخ هلوسر ءاح نأ نم عرسأ ناك ا هيلا هب يذع١ا اه ت

 ءانغا , دلا يف نوكي نأ يغب ال تلق اعا كدنع لع ثا دفلو ككل ىدلا تاكاق و 3 ا

 ةرمشعب اهلا كثف ويادنأ 0 1 ىدؤأ مْ ناويدبب ىلا تثعز دقو تاوض فالا ةعلر 1 نم رك أ

 ناماسنب نع( يدشن 17 بظلانإإلا هبف اقيلعم انغو حلمو ىثوو زذ اهف اونو مه رد فلل

 امم هلا ةوفح يف "الزب ا ماشه نب يلع ل شفخالا

 سيم كولااو ىدهعب تسخو * ريفغم نافمزلاو يدعب تريغت

 سو.ع ناسللاو ادعو تبرقو * هضغب تق اوق 7

 نول كيذا يادعاو تحح ه« كنوز مو يناناجشا 5
 سيشو هبايحا نم ردغلا ىلع * ىتفلا هب لدتش: ام 13 نود ىو

 سودغ تحءاع ام نيك كللتو * كباس رطتا بحلانيدب تدك

 سو_فن نيقشاعلل تبهذ هقف *« اقوثن مكلع يسفن تبهذ  ناف

 ١--.. سود :نيقشاعلا وح :نكلو 4# ىكتاضو دلو
 كلذ مكي الذب يوهي ناك ماشه نب ىلع نا هلهأ نع كشملا يعاشبلا سايعلا وبأ (ينربخأو ١
 ناهنخا نع هثدح ةيراخ نانا نسا ندع 0 تاسالا هذهب اهلا بت كف ةدهت بريك ايل

 اريام تيسنأ نيرذلا“ تكرب ملف كوم نفل قو 0 ثنك لذي ىل تلاق لاق ذر

 ضب نع نارزععلا دمحم نب دخأ نإ ينادحو ( لاق ) ةينازاا تبذك لاقفريكلا رزرزا اهلوق ت رذف

 اصلا ءةيش دع ءانعسا 3 دعب ريغأ مثاب اهايفاوتيو 0 ناك يدهملا نب مهارب | نأ هبامأ

 فرعي مل تود ةئام ةدحاو عيصاو دحاو عاقباو ةدحاو ةشرط يف تنغف دوعب اعدف هيلا

 هعرضتو اها هبلط لاط ىت> هراد لخدت يف تفرصناو دوعلا تعضوو ادحاو انوص اهن» محارب
 مهارا قحدأ نا ييلاملاديعس 5 2 د نسحلا نب دمحم ( لاقو ) هبل عودرلا يف ايلا

 تاوسأةنالث م 7 ل نو. أملا ةرمض+ هتنغ توص ةبدن يف الذب فلاخ ىلدوملا

 رم ١ نك اهلل تلاقؤ هفر ردا لق اهناص نع قدمأ 2 0 دحاو دعب ادحاو يناثلا ليقثلا يف

 هريغ ءانغ فرعي فكَف هبا ءانغ ف رعال اذه ناك اذاذ هيف نم ا هال هللاو ص نينمؤملا

 نب دامح ينثدح لاق يدسالا نسحلا وأ 1 ل ) هيف كلذ ىؤر ىح قحسا ىلع كلذ دتشاف

 يبا يدي نيب اموي لذب تنغ لاق قحسا

 نرخاو ميلا قلو هكدا لك
 1 رجل دس يس دجاج وع مج دس جيس صيد ديس بي وا باح ديس حا اع ا دجاج تصوم وس ب جاب م ص د وج ب ع دو دمع عع مع. يع م 7 م - ب دعم مع يرسم



 2 ناشر” هك .فطلدل تاكل

 (اأ4.)
 مهم ممس حس ه تجتس سووس سس هسسس سمس سس مط سمسا سس ص _ سس سس سس ا ا ا يا ا ستاك قابلا ااا ا !اطم

 ١ ا ْش نك / هللأو هيل ان ىندحاوب حا 3000

 تبرشالا را هللاو قباب تنسحأ اهل لاقو الطر برشو اديدش اب رط هنلاو ينأ ترا

 | يبأ نب دمحأ ركذو ىلسولاب لمر فيفخ لدتلا: رعشلا اذه يف ءانغلاو 2 ا زكر هلع

 | حدق هدسوب رشي ادعاق امو ناك نومألا نا ةيدح نيسحلا نب مم لن دم# نأ ىهاط

 ١ هيضغ تفاخو تروشتف قحسلا ن نم ذلأ كيلا لذباي ل لاقو اهلا ت تفتلاو 0 حدقلا تو وضاملا

 ْ هبف 0 51 د
 ا

 6-0 5 يدنع اهاتكو * 1 م ٠ لا يف ةحص نمو

 ىدحنال ناك نإو هف 00 نمو * دعولا نم ذلأ 0 يرأال الأ

 | عضوف قحسأأ ن نم ذلأ ائيش يرأ ال الأ هتامجف » دعولا ن 00

 ١

ْ 
 ا

| 
 ١ ةباب نب ورم ةياور يف رصنبلاب لمر فيفخ مهارب ول ءاتتلا

 ظ :
 ا هس وص

 أ لك ز<ء + (1) اهدنع متم نإ لوم مويلا ف داع تس“ تنأن

 ظ 001 للا مكف نعاالا 2 :اوحتوتنإ خلا ةادغ دامس امو
 0 ور< نع رصنلاب ليش ينان زر نإال٠ اكلاو ىرلا لتس يأ نب َنيهَو نب تكلا عملا

 0 يماشطاو هنأب

ْ 
 ا قب نم أع | بنك مأو هيسنو هيبأ ريخ مدقت دقو يزملا ىملس يبأ نب ريهز نب ب 2

 نيم رضخلا نموهو ريهزدالوأ 0 مأيعو محسن ىدع نب رامع تنب ةشدك اه لاَه نافطغ نبا

 | انريخأ لعفق هد عل هبإ يتلا مث هسفن هيف مده رعش لوشإ نأ ةئطحلا هلأس وءا رهشلا لول نمو

 ]ادلاق ةدينع ينا ن ع متاح ين ن نع ديرد نب نسما نب دم ينربذأو مالس نب دم ن اة كا

 ١ 1 ردع دقي نمك هل لاقف ريغز لاو ريهز ةيوار ةئيطخلا ناكو ريهز نب سمك ةئيطحلا ىتأ

 ا هش تاق ولف كريغو يريغ لوحفلا بهذ دقو مكيلايعاطقناو تلا لهأ م

 ا مراعشال سانلاناف يف ينثتو هيف كسفنب 1 22 ف هدم ءالاقو كلدس امجاوم ينعضتو

 ٍ بكل اقف عرسأ اهلاو
 1 ك1 0 تك ىوراع ااداع اروع ذم اياش قاوقل نف

 ظ اهرثإ يورو )١(
 هج >2 م معمم عجم 7 تعمل مح جي م م هب سن رتجوي هج جه يجى ويه >2 و وج ب هي ديع جب تايب نيويجس



 )1؛١ا(

 لجميو 'يمي نم اهلئاق نمو * هلوقت يشب الف لوب

 «  لحتتي ام لثم ام لح «© ادحاو سائلا نم ىتاتال كتفك

 لع ام لكارع رصقف * انعوم نط ىحابتتو 8

 لاق ةمحش نب 0 انندح الاق ياهلا رصن نب يديحو يرضوالا 0 دع د ) 9 (

 0 5 افا اس ريهز لاق لاق صاصحخلا نب ق>-١ نع ماشه نع جابصلا نب لع امدح

 تلق لاق تاق امو لاق زجأ ةمامأ انأ هل لاقف ةغبانلا هب

 القع اهم كتدح نا احنو * انكم امإ ضرالا دير

 انن ضرما رفتجع كلر

 امو لاَمف أ 1 2 لاقف مالغل هاو ريهز نب تك لبقأو ةغبانلا هللاو يدكأ اف لاق زجأ

 كنا دهشأ لاقو هلاريهز همضف * الو نأ اهداح عنو * لاقف تدب يلدا هدشنأف رب

 هاهي ريهز ناكف رعشلا ماكتي وهوريهز نب 3 4« ةيوارلا داع لاق ىنارعالا نبا لاقو ىنبا

 ديزي هبرض | - ناكف هف ريخ الام هل يوربف هرعش كح 1 ر نأ ةفاخم

 كتيَرَض آلا رهش تدس ماكنا هب 2 يذلاو لاقف هسيدف هذخاف كلذ هيلع لاطف هيلغف هيف

 مث اديدش ابرض هبرضف امد هب ماكتتي هنا ريخأ من ماي ةدع اسوم ككش كلذ نع كلك ان ارض

 2 وهو ةيشع حار م ىعرذ قاطناف ريغص ماع وهو ةعم يف هحرسو هقلطأ

 اريعش ةرقوم يرقلا نم * اريع يع ا

 بك هئببا ىلا يمنا يتح اهماع دق مل هلاسكب اهلفكف هتقانب اعدف نايضغ وهو ريهز هيلا جر

 نم هدنع ام لعبوا "ص هن 2 ديري وهو هتقان برضف جرخ مث هفلخ ةقدرأل هدس ذخأف

 ىلا ىلا زرب ني> ريهز لاقف رعشلا

 قدلو مالرص لاتمو حم رج ىلا ىلع ىنيدعتل ىفا
 تق لاقق مكلاي ل هل لاقو ايم" برض مث

 ا نم اهعسن راثآو # اهلحر ” عضوم يرقلا هناك

 ريهز لاَقف

 قروهضرالا نمازشن العاماذا ف -ةتلح ةرخا .لتما نا ١> لع

 بمك لاق مكلاي زحأ

 قرأ ةنوزخلا ولمي اذا ع مح # ةراهتك هليل ةاده ريم

 لاقو هدنع ام 0 ءدل 2 هقول لب ألا كرو ماعتلا تعن يف ريهز يدق لاق

 قورم ناوب يبتص ىلع ءابخ # هناك تيثكلا ءاسعو :لاطو
 يدك لاقف تلا ةدْمعأنم دوم ناوت يقص

 وهو نيفيظولا ءارسشق ةوامس #2 ئاردقوءاحاطلاس حدب يحارب

 رب ريهز لاَقف

0 

 7 ري
 )  1١9يناغالا 0 0
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 قاف 1 اهضق نه جنو ماى تن مح ريبأم عا لم 2 نحي

 بمك لاقف تايرامح اه عمجو و 06 ريب ايلا

 00 , 2 0 نعو » 32 قع بكب مع 6

 يوجبجبجبؤبج+جججججبللجحطحطحططحطح

 لاق ذئموب ا ا ل ملف با رعشلا يف كل تأ دق أ

 قف رشاعملا يف ه ا د عض ن نموقدصلا وأ الف تيبأ

 | الاق اا رصن نب بمحو يرهوملا زيزعلا دع نب دحأ ( انربخأ ) اهاق ةدصق 55 يو لاق

 00 ئىذ نبا جاححلا ىن نثدح لاق يءازألا ردنلا نب معار | ىنثادح لاق ة.ش نب رمح انثدح

 ريو >2 0 لاق هدج نع هب هيأ : نع ىماس ينأ ن نبريهز نبك نببرمغ» نإ 0 نا

 ريجعل ” كلان قا رملا ف ربأ امان قح مو هيلع هللا ىلذ هللا لوسر ىلا ىماس ىلأ ن ريهز 8

 0 او هلع هللا ىلد هللا 00 ريب مدقف كل(١) ل وقيام رظناف انه ميةم انأو لجرلا ق جالا
 ظ لاقف 9 كلذ غلبو ملسأو هنم

 ' اكلد كريغ بيو ”ي ىأى لع # هل9بشر اريخم يف 3 امايأ الأ

 اكلاخا هيلع كردي مو هيلع * أ الو اأن م قلخح ىلع

 )0 7©ه + 71أ|#1أ|]|]|] ]| ]| ]| | ]| ]|

 روماملايوريوأ ك_اعو | نارها كالهاف #» ةيور سكب رعب 3 كاقس

 1 ريهز نإ بك مكتم قل نم لاقو همدر دهاف سو هيلع لا ىلا لوسر هذه هتايبأ تن و لاو

 ٠ نأ 9 كلذ دعب ةلاعسكو تافع كارا امو هنأ هل لاقو هرب ربح هوذا هيلا ب كف هلتقلف

 دوش نب نإ هل لوغو لو هلع للا ىلع هللا 0 0
 ٍ؛ ادم نأو هللا الإ هلإال نأ

 أرذت ةدتعاذولا ةديصقلالاقو بك /- ًأف(5) كلذ لبق ناك ام طقسأو هنم لس مو هيلع هللأ ىلد لق هلوسر

 ظ ٠ ملسو هيلع هللا ىلك هللا لودسر ىلا اف

 لوكم(”)ز ملاهدنع م ت لودتم م مويلا ي وهف تام كان

 تاكا عد 0 اع هللأ 0ك هللأ كلود مر دحعسم باري هتلحار خانأ قح لبقأ مث لاق

 ءال وه ىلع مل 3 مهدي ءالؤه ىلع لق دف موطسو وهو ةقاح مْ ةقلح م ةقلح موقلا ن 5 تال ناكم

 0 هيلع هللا يد هللأ 0 , سأ 0 ةددعتالا 00 بك ليقأف ءالؤو ىلع من 0

 0 غلب يح هدكنأف

 هيلع تبأق سو هيلع هللا ىلد هللا لوسز نم هريجتل ةئيزع ىلا نأ تدك ا غاب املف ماشه

 > ه0 تخيب

 2. ادسعا

 لوتقموه اولاقفهودع ند ناك نم هب فدراوةسشفت ىلع قفشاو ضرالا هيلع نقاط دك كلذ

  21011١ل ا 000 0171715 101 ذ ز ز ز> ز2ز>ذزةزةزةزةزةزةزةزذز> 2+ ز ز >7 زةز 0 زةز>ز ز ز زة2 00
 دش ملاه رث] ىورو (*) ها
 1 وت 171016 71 اخ ا و 103 110:2 2 د عن ل 7 ب وص >> دعم تع اول صوص جا 2 2 ع وع دوو جي عوج د وا



 فراانسل د
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 اكلعو اهنمنومأملا كلهناو *  ةيور ساكب نكي وبأ اق

 انك يس دعنا متانلاو نوخأت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لانق
 حيلف نب دمم ينثدح لاق يعاز 0 ينئدل ا رم "اق « لوبتم مويلا ي جاقَف ةداعس تناب *

 لاق يببسملا 0 ن دع اذ 0 دعا نإ دحأ كلذ لك ريع 2 ةيقع نب ىسموم نع

 0 ْق ل هيلع هللا يلد هللا لوسر ا ةيقع نب يسوم نع حاف نب دمحم د

 هلوق يلا غاب املف

 لولسم هللا فوسس نم دئهم * هبءاضتس ف رسل لوسرلانا

 اولوز اوملسأ امل ةكم نطبب 8 مهلئاق لاق سن رق نمت يف
 ليزاعم(١)ر وذ الوءاقالادنع © فذك الوساكتن الازاقاولاز

 لاق يعاز1لا لاق ريهز نإ بك ر ا قاذلا ىلا مس و هيلع هللا ىلص هللا لود را

 نا لاو اد م 0 ل ملا طق ايد ريهز نب يمك ريخ يف طق خل ١ ينبدملا 0 ىلع

 أراظن ناك اريهز نا هريخ نه يوري امتو ةيش نب رمي ديز وبأ لاق اذه ريغ هر نك يسأل

 ا 0 اه داك ىح ءامنلا ىلا هلم ما[اناةمام ف كار ار

 ناك ناف ئىش 5 ءامسلا رب نم اك فا ك_شأال ينا لاقو هدلو ىلع هايؤر صق رضت>ا اهاف

 ىلا غجر من 3 2 جرخ مالسلا هيلع يلا ثعب املف هيلا اوعراسو هب | كس

 نيملسملا رايخ نم ناكو ةئردملاب ري ءانأ سو هيب هلع لأ يلص هللا لوسر رجاه اخلق هموق دالب

 كلذ يف لاقو نين> موو رييذ 0 سو هيلع هللا ىلد هللا لوشر خم ج :هلا موي دهشو

 فاق نع ينب نم فلاو * مل 0 مهاندعبص

 فافخ _ةفقثم حامرا © مهف ل ومن دانلاو انحرف

 فاطالا ةشيرااط قشثشرو # برضو نءط مهفاتكأ يفو

 هيلا نيك ايتك قا تاتسالا قادازو حارا 1 لا هرذأ ربخو :هربخ لك ذ مث

 اكل له فراب تاق اهف كل لهف * هّتمتو يدهلا بايس ا

 لودسراي لاقف مالسلا هيلع يب ا يفأ حب دعا اهل .هح نملجحرب لزن ا 0 ًاضرأ ءربخ يف لاق مث

 راصتالا تيناوتق يهز نب سمك انأف لاق عت لاق همؤَت] املسم يضر نب يكب كنا نإ 0 ١

 ًاعبث اولوقيلو نورجاهملا هنع فنكو اماسم يناتا دقو فيكو لاقف هيف ان نذنا هللا لوسراي لوقت
 هلوق ىلا ىمتأ يح # لو. :م مويلا يلف دامس تنأب# هن ص لو هيلع هللا ىلد هللا لوسراس |

 ليلمتتوملا ضايح نع مهبامو * مهر وحن يف الا نمطلا عقبال
 ىلا لسوهيلعهللا ىلص للا لوشر موا كلذ دسف ليلعت هرغ ةياوروذش نير ةياوو 1

 هلوق اهنم عضاوم ةدع ىف ه.ديصق يف راصنالا ضرعو لاق هنم عمسأ نا هلو> قلخلا

 ليم يورو )١(



)١44( 

 ظ
 ظ
 ظ

 ظ

 اوركنأف راصنالا ارغ نم انحد..ام اولاق كلذب نورجاهملا عيس املف سوالا نم لجر بوقرعو

 لاقف كلذ ىلع بتوعو هلوق
 راصنالا يحلاص نميتقم يف * لزي الف ةاْلا مرك هرس نم

 رابجلا ةوطسو جايطا كس # منل مه توش نيذالا

 راصنالا ةللك ريغ 50 د ةرء# نيعاب نيرظانلاو

 راطألا ادقلابو يفرشملاب # مهايدا نع سانلا نيب راضلاو

 رافكلا ند اوقلع ند ءامدبب »2 مط ل هنورب نوروطتي

 )01( رز باقر“ امعقواتلذ د هل ردنمويةدتكلا|ومدص

 نأ تالا املف ةلخم رع الحر 5 7 نم لجر نك ع يذلا ديز وبا لاق

 بطر ىح اهعد لام ةانأ تهزا + اف يصر ىح (+ اعد لاق تدعو 8 ف حقات ىسح اهعد لاق

 كلذو لثاا فلخلا يف هب برضف اهدجف اليا املع ادع ت رعأ اهلف نع د :ايعد لاق ءانأ مث

 ١ خاهشلا لوق

 بريس هاخا بوث ىع دعاوم #3 ةمقن لواحا الام ىدعاوو

 لثمهل بوةيعردغلاو # هتميش دعولا فلخ ناكنِم دنه نبورءءا س.لتاالاقو |

 ىنادح لاق 7 نب نعم 8- د كب ميه مارا لاق 2 هىع نك قادار غلا هتلاق امو

 لرسر كعتا ريهز نب نأ ىلع ىنثدح لاق يعوزلا نخرلا درع نب دمحم صقوالا

 دم ينثدح مهارإ !لاق ل كدعسم يفال م ا رذلا دحسملا يف د رصقأا 0 مي هيلع هللا ىلد هللأ

 رم *مهلئاق لاق شيرق نم ةيتف يف هلوقب ريهز نب بك ينع لاق هبأ نع نام نب كاحضلا نبا

 هنع هللأ ىكر باطخلا 0

0» 

 تس وص

 كلامش يف ينت ريس 1 احرفاف «* ىنتلمح كيدي ينمي يفأ ين 5

 كلايز نمةفخو ايدرلار 0 نإ 0 نيش نيب 23 1 حسا

 كلذب ترف دق ىلتق نيديرب #* ةلع كب امو يدخا 5

 عفاح نبال ءانغلاو هريغل وهودب نو“ علا 7 هضعلو هضعل هنا يال علا ليوطلا ن ل هضصورعأا

 رصنبلاب لوأ ليف مهاربال هيفو يطسولاب ليقن يا

 صاعوب دحأ هللا دسع نب هللا دبع ةئيءدلا نبا مساو ةيلولدلا ةفيذح تذب ةئيمدلا يهو همأ ةئيمدلا

 انهام فلاخي ةياور تاسالا هذه ماشه نبا 65020
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 نب راما نب منح رو نلف نب: "كلج نب نرفع نب هزت 2 نب رشيم نب هللا مل نبأ |

 ةعيبرنبأ س ها عز نإ وه 0 لير دينو حدد د

 0 هدلعلا | 5 هِلَممِف 2 22 0 الل 5 5 6-5 0 هلاوخأ ن 5 ل

 0-0 دعس ول اندح لاق ع ناماس نب ىلع هرب“ ( يرحأ ):هتلتفف كلذ د

 0 اك نإ ريب زلا هاورام كلذ كك يبا ىعالا ناو ةديمع يب نع قدح نب

 0 بوهو» ى 0 (ريبزلا لاق ) هوار كَ ربح 00 اع قل اذاف 1 3 ص ات اع

 0 هل لاش لولس نم الجر نإ اعيمح اولاق ورمع نب محازم ي أ ىلولسلا ورع نب تبءصم

 5 ريتا 0 ةداه ايوسأ ناك ىر 0 || لاق ءاه امس ناكو :ىدلا نإ أسم 2 ناك ور نإ

 كلذ 5 محازم لاَقؤ + ءلاع كم -ءاو مع ءاسأ ند 3 ممدلا نبا "0 ه كلذ 5 9 َِىَح ِ علا 0

 ا نع دمصلاددع نب سائرم ن نع يدعسأ ا مهاربا نب رمعو ئناسلا بعت نب ععاو .او ينالكلا ديشر

 3 متأ ضو تديح نبا هاو نم اذهو

 اهيفخم روقحلاو بئاجللا دخو * اهعفري راخالاو ةئيمدلا نيااي

 تاعفامل بضغت نا ةئيمدلا نبا اي

 كدت ةنعط نك كفي وستر
 اذبأ كل. يا ىل ابن تيعاع

2# 

 اح اق : فوملا جالت + لالخ وذي #

0 

 # امحاوت 1 ةملظم ءاربغ *# ينيغت يح كك ىو كاذك

5 

 #١

 اسهم 15 ذره رع مكيياعم ّىَقأ

 اهمري ليتلا نيثم ند هنتم نإ ايحعنم ( ١ )فوفلعلارسعالاةدعقك

 امماح مونلا قاذ نيح سأأعو

 اهقهشن ءاملا سدح 2 د ةقهشو

 اح متاع نيبام ةيك ةيالع

 اهنا نيح ضق انكر لوقو *
 #«  اعواك لشال انس نيبو -»

 اف هردص قفرب مشب ىح *# هئعبتف تغاز ناريالا لدعتو

 اهلاص توملا عط قاذ ةرح يذ * دموفدهسم ىف نيفوفصلا نيب

 انواخ ءارذع ةنضخم  كينلا م ئارعإ ل كلا د 2200
 ابيزا تارغلاف:نبؤتلا قداصو © اييراغال دي ط ثنا 010

 _,هاود اذيذ اهضراوع اطمش * ةعفلم مل يب زو يرث

 امترذعءاهرولا سنفدلا لمحت ذا

 امسحي موقلا ناده لظي يم

 0 امره م ” مدأ ن 0 ةراشق

 2010 اميواهرادلا فىوه لبقو اركب
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 هنأ يما ينا محازم رعش ةئيمدلا نبا ناب ال يبارعالا نبا نع بيبح نباو هلاحر نع ريبزلا لاق ظ

 نبأ نف لاق طق ين كلذ يأرام هللاو تلاق كغاب دقو لاقام لجرلا اذه كيف لاق دق اه لاقف

 اولا ههط 0 7 كلذك كلذ نوكي نا هللاو تاهه لاق ءاسنلا هل نهفدو تلاق تامالعلا 1

 هل هفدصو امم كلذ نأ دلل تداعاو لوقلا اماع 0 مْ ةصقلا يدش دق احا نأ نط يي

 ظ اليل هتدعاوو هيلا تعيق كلذ لعفيس هنأ تحاعف كنلققال هم ينينكمم مل نك هللاو اهل لاقف ءاسنلا

 ش ءامحاي اهل لاقف ةم "م 6 0 لمحف دعودال اهءاحفهل بحاصو ةئيمدلا نبا هل دعو

 املع اهعضيل هديب يوهاف لذدف لذدا فيعض توصب يه هل لوقتف لاق ةاللا ءافلا اذهام

 يتحد برضف بوت يف يمح هل لمح دقو هيحاعوو# هلع بوف ةئيهدلا نبا ىلع اهمضوف

 ةئيمدلا نبا نا اوءاعف حالسلا 3 هب اود و هولستحاف ةلعا ءاحف 7 هحرطف هحرذاو هلق

 كلذ قريقح .يف ةنئيمدلا نبا لاق دقو هثادح ىف ريبزلا لاق هلق |

 امفاخأ ال الول_س وبغأ مويلاف © ةيفخم موللا لواس كتم اولق
 اهيمار ءامصلا ةرخصلا فصنادق © مط تاقف ىلواس كاجه اول

 أ_يماح لذ تلو ةيريلا رش # معوسأو ىدع قعر مطاحر

 اهلاط برهلا باقن كحي م *« بقن اهب اهاتسا رخصلاب نككحي

 هيلع هدب هعضوو حازم لوخد ر < ذب ًاًضيأ لاقو لاق

 املظأ ليالا اذا سدت ال وا رتلاف اح ثدعاو نارخلا فا

 امع#ثق موقلا ن* . ان 0 2 مط دام ومرت كناف

 اك ءام تل 20 قو - قو يدعاس نع يرس املف

 اءلف القاف َّس الع نلَح 3 * ةفرطق اهه> و ىلع 3 هرج ةشمدلا نبا 3 مل اعيمح اولاق

 لاق تنام

 رافحي يل اوءداف ةفيطقلا قوف # ةيراح نينرع .ىلع تدعق اذا

 0001 اورج هوس بلك نم ند آل ةلتمتم لاقو اهاتقف.شضرالا اهب برضف اهنمإ هلة تكف
 000 | اولا ىلا لوتلا وكلا حاجي جرف لاق فسأ نإ هيح نع تحصم هم نع ربحي

 | ور نا حازم ةئللاو نإلاعا تلا لع اولاكو هينفع هيلا كمبف ةمدلا نبأ ىلع هادعتساف
 هيوخ ا احانحو اعصم ضخخنو اهبا يفر مح نم يو

 #«  حالس رثغب 3 ينب ليتق © ينريشع لم لب يلامو ع

 حارج دوهشال هيف روظتف * كح نبا حالسلاب مللتق الهف

 حانحو بعصم ايح ماداهو #* ةيح تمدام حلاصلايف يفاوءمطت الف

 )14*12 1910100أأا1ا1ا1ا1ا1ا1اا1ا1اا1ا1ا1ا1اتا#ا#"1#ز1و1و1و*1- ز]ز] ]ز]ز]اآ]|ز* ز]|]ز#|ز]ز]ز|]|]ز]ز|]ز]|]|ا| || | | | "77"

 01002 يطا ناو نود * اني ماودلا نا اوملمت لأ +
 الجر لول وثب تلتقو ءالخ ةححالو اليبس ليعمسا نب دمجا هيلع دحي ملوهسيح لاط املف اولاق

 اانا ز ز ز زةز|ز|1 1 ذ1ذ41ذ1 | 120 ذ1ذ1ذ14ذز]ز]ز]|]|]|]|]|]|]|]|] ]ذي ا
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 دج 1 0 ا ل تا سس سد طسح عدل

 3 1 لوتقلا 1 بودءضصم هيلع ادمف ةلشب كنف ةلن وْط ةدم كعل 5 ةئيمدلا نبا َكفأَو أولا

 و كتحأ مذو ك.موق انو كاخأ للذو .هناكدي دلال لكل كارت هتض رح همأ تناكدقو
ٍ 
 اهدنع نم جرخ هيلع ترك أ ملف نآلا ترك دقو أريغد تع 00 اذه لقال ردعأ ت ا

 هح ردو ةئيمدلا نا ىلع ادعو هن هن رفش ا رازد> نما ادغف سانلا دقن انقاو ةنيمدلا نإب ردو

 هءاحف هسفن ىلع اهقاغاو اراد محتقا يت> سانلا همسو ادعو هلق يح هفيسإ هالعأ دش العلا

 هفرع ا. افج رخاف ةماعلا كتلتق 0 ١١ دي يف كدب عض 5 نآ ل هب حاصف هموق نم لحجر

 ىلا هماسف هدب يف هدب عضوو هيلا جرف مم لاق 0 | ىلا يف ع ىتح كتمذ يف انآ هل لاق

 دغ 2 تامو هتايل مك ةئيمدلا نائثكمو هريذ 2 ىر 9 || لاق 0 0 ْق هفذقف ناطلسلا

 مهب ويو هموق ضرحي ةليالا كالت يف لاقف
 البلو الو توعد الدح الق #* اسف توعءدو تاكا تفتحه

 ال_زملاو مئانغلا ناديه © الاز“ الو كاز للعلا ذا

 لاقف ةليغ هب هولتةف ةلاس نحس هيلع اومحتشي نأ نوديري ةئيمدلا نبا موق نأ ابعص» غابو لاق

 هموق ضر

 يدا يف ةوادعلا ق د هل تن 6 دقو ىذرمملا انأ تيقل

 دادشا نءط هود نءطن »*# هيلا ينطر- إ- طفلا داك

 يداؤف اذهو ةثاشه 0 * ىل و> ن>داا بالك ت> ياذا

 ىداعالا ينئِس نأ افودو *« يعوق نحسلا قديناةعامط
 دالبلا 2 ينوءاس ناالو «© نط ْظ رش يمو_هب ع 6

 داسولا ىلع ني هولا سل 6 ان يما مولتاق كلو دقو

 بره نحسلان: 4 000 ف تءصم لاق هئمدودححر و نعل اورسكف الل هيلا ليش 46 وثب تءادف

 مو دك هّتيا رش ذ مها ىلوم ناك ينال بن ا ىلع لزذ ٠ لاو 0 مولا م ياو انلع مدق؛ ءاعدم لإ

 + و 1 5 0 ةزيمدلا نا رعش ند 4 ىنغل امو يا م ادا نكي

 عئاص ةميما يا 3 رظنال ان هل دلو امو 0

 عئازعلا ا 2 ان يلد 5 ماع 0 .٠ كدضصقت

 هللأ د.ع نب دمحم نع ع اهانأ ةدَش 1 تدب هش نب هللا ديع ا ام ىد نب دحأ 0 ةديصقلا هذهو

 ا ف هب ينغا يذلاو ةئيمدلا نال يناركلا

 كنا وص

 * ءهاح لدللاب مطاوينءعجحمو © يناابو ثا ٠ لاو هاب يراهن يضنأ
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 عجاضملا كيلا ينتقاش للبإللا يل ه ادب اذ 15 انا واج قرا ظ
 عباضالا نيتحارلا 2 تن , * هم 18 باقلا يف تين 1

 يبأ ا 0 لاق كلامه دس يبأ تك 236 تحج ةناب كك ور“ 0 ىلع -ولاب المر مهاربا اع '

 هتاصو اماف ةدم اهب ماهف ا اه لاش هموق نع ارا ةئيمدلا نبا ىوه لاق غاشه نع ىرلا |

 تااقف هيلع تايقا مث اليوط اناءف موب تاذ اهراز مث اهنع عطقني لعجو اهاع ىنح

 كتسوص
 مولي كيف ناك ن قبال عام يتاح عدلا أو

 مياس علا اضرغ مه * 0 م سانلل يتذربأو

 مولك ةاشولا لوق نه يحب # ادب دق مسجلا ماكي الوق نا ولف

 ياشطاو ورمتنع يطسولب لمر فيفخ يلصوللا مهارإل انلاو ثم نلآنبلا ةأّنما ةمنمال:رعشل
 اذه نأ يداولا مكح رك ذو ىطع- واب لوالا ىلبقثلا نم ان هيف اَضننا ياربال نأ نشبح 5

 7101 تلال ال ا قع ةيقيفح "قرت ةقاوأ يذاولا "ب وقعا نحلل
 ملك وهف بلقلا حرق تقزمو * ةرارح ىلق تمطق ىتلا تنأ 3
 موج نيتولحلاب العقلا نو>و * ىرسلا جد دفلك دل او

 مظكدودصلا فاد يضرلا ديد © مولكف يم وقت ظيحأ يتلا تاو
 ىتتدح قحسا 358 لاق لاق ىحنب نيسخلا 0 دق يو ل رتقو كلذ دعب اهحوزت ملاق ْ

 ' طالبلاب ينك نتيرق"نميىل قيدصو انأ انب لاق يعبنيلا نسحلا ينأ نع ملسنب ديعس انثدح لاق يبا ْ

 000 0 ل لو يع هلخلاو تسود ةعاجم اذاف انفتلاف رعالا قف ةوسن لظب اًذآ الل
 كمم يذلا اذه لق لبك اي تلاق مث ينء تندف وه وط هنا هللاو م الا تلاقف

 1 يذ مايأ الو ٍتدوع 3 * ةدئاعب خاخ يف كيلال تبل

 ' تاقم املا تفتلاف ىنع حا ىلع 3 9ق ١ عطق ساو دق لاف تفس ا تاقف

 تبلد سفنلا اهل امو“ تنطو اذا * ةمدم لك نعاياط ت

 5 تديضمو هلم َّكأ يتفلا 6 نير َُط ق رفع 05 اذا 6 اناضمو 7 5 0 5 ا كلاقف

 ا! كليم كوعد كنك يي ولا ةأرملا تلاقف اهلا تفتلاف 1 5 00
 را تءاح مث الع 50 ةداسو 9 تشو ريصح هيف تيب يلا ترص م ا 5 ُكِلْخَد 3

 101 16 تلاق ل تلق بيحملا 5 تااقزو ام اع تسلح 2 ١ تءاحو 0 رطف 4 4 ايل ا

 ند دم بحأ أ ةلخ هللا قاخام 00 تكف هربغ 1 و تا 50 تب ءاوج |

 كلع تلأسو كيلا لساتس ا 0 تلقف يلا يف لا كرما بنا يل

 ىف كب اه نأ اهتدعوو تن :ظامل 5 ناك تاقف ك الكا تساحف اهدنع كنا تماعف كدحا مف

 اذاو رادلا انخد َىَح انمامأ م ان رظتن ةيرالا اذاذ انحرو انف اكضا مْ يغش ةلباقلا ةليللا ْ

 و



 (اؤةر

 تلاق مث اليوط هتينامف هيلع تليقأمن لم تساحف تءاحو بطلا ةحتار

 تسوي
 مولي كيف ناك نم يب تمشاو * ىنتدعوام ينتفلخا يذلا تن

 عل تلو ييرا اقيغ ل *« ينكر مث سانا قذربأو

 مولك ةاشولا لوق نم ىمب * ادب دق مسجلا ماك الوق نأولف
 لاقمث ةهننه ىفلا تكسف تتكس مل

 رع بحمال اذه نود يفو # نف نا دو ردغألو تردغ

 ءادا كيلا يق يف كرش ىنامرص م 5 ول نفعص ---

 تلاق من 0 هلو متت لاق كت را 35 ك2 عمت الأ تلاقو ىلا تتفتلاف

 تعصس ومص
 روم |نأ ذا لد ا تدهرص الهو * 0 0 نيح ىلدو تاعاجم

 ع

 رئوم عيمج ينأر ذاو بيصن * هّتعطقدق يذلا لبا ييوق نم كَ

 ردقأت ع يذلا لد .ىلع تسلو * ةتفب مرصلاب تنذا امكلو *

 ىنان اهف نا شبح رك ذو ورع نع يلع_-وااب لوا لق ” يبدوملا مهاربا تايبالا هذه يف ينغ

 اه ًاببحم يتفلا لاقف لاق رصنبلاب ليقث
 تيطل كنع سانلان حا ت وا هتف كن 1 ىش تا.ء>دقل

 ل تا 00 مث مالسلا كيلعف اهدمب ريخ كيفام هللاو ال كسفن تباط دق وأ تلاق مث تكف

 انثدح لاق 2 ىلع نب ى2(قيحا) انقرمصناو هنع كنامضب ىنأال كنا تدلع دق تلاقو

 ىف أ هئسحعت سا عع عمس اذا فن>الا نب سايعلا ناك لاق 1 ؛دح لاق قحسا نب دامح

 ةنيمدلا نبال علو نيبايلا نيب فقوف اموي ىنءاخل كلذ لثم كر

 كتسوص 2
 دحوىلع اد>وكارسسيندازدقف *# دم نم -# يتم دم ايداي الا

 دنرلا نم تابنلا ضغ ننذ ىلع * يجذلاقن وريف ءاقرو تفته ناا

 دصلاو حربملا قؤشلا نم تبذو # ةبابص نيزطا عي ايتيكب ©

 يد نكت ىذلا تيدبأواعوزج 9 0 ءاولا يكب اك ت 5
 دجولا نم ىشي يأنلا نأو لك عااد اذا بيحلا نأ |[ 3

 داعلا نمريخ راذلا برقنا ىلع انا ام: فش مف انووادن لك

 وهو تدب كلذ ىلع ديزو

 ها دو ىذب سيل هاون نم ناكاذا # عفانب سيل رادلا برق ن كلو
 ءانغلا فن قفرأ ال تاقف اذه نبخ نم ىم 1 دومعلا حطن أ لاق مث يرخأ خيدو ةعاس عر مْ

 معو علوا تيبلا هلوأ رسمه. لا يروذاماهد >أ نائل هيف هل مهار ال تايباآلا هذه يف



 )٠ة١(

 لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالملا يبأ نب يرملا ( ينربذأ ) كوالا تيبلا كرب مولا لق
 0 ةوار جيز نأ نع دب ن دجأ يف د ل لاق يحألا مهاربا نب هللا دبع يلد -

 ىث. ىأف لاق دحح_بلا ن٠ لاق ت ايقأ نأ ن ٠ هل لاقت طالللاب قدح ضعل ةمىه نبا ىف أ لاق

 يىرمأ لاف كل لاق ؟ 0 لاق يمورخملا دس اولا نب هاربا عم اسلاح تنك لاق 4 0 م

 هن رهظا سمال الا كلذ كال لاقأم هللا وذ لاق ثَ هل تاقام لاق هل - تاق ىث يأف لاق يأ ما قاطأ نأ

 فاصأ ناك ةنيمدلا نءاف لاق هللاو ال لاق اهقلطيأ 9 قالطن هن سمأ نا تيأرفأ 0

 آملالسرأف كتلسارمو كئاقل نع ىنوهندقىهأ نا هيلاتاسرأف هموق نم ةأسما ىوهي ناك كنم
 0 / وص

 ةلاذب ميتحأا يف مسير 8 ”نرظق كيرعألا تعطأ
 كاصعنءيصعاف كوصاعزإو *« ميعواطق كوعواط مه ناف

 كارالا نامعتي ىلد 0200 جف لكب تاقارااو اما

 كاوس نم ابح ترهضاامو «* يداؤفيفكح ترءضا دقل

 أ هؤادّتيا لق فيقخ بيرعلو 3 لمر فيفخ ةيراشل امفو لمز قدحسال تايبالا هذهىف

 ١ انيرحا ضف يدخودرحا لمر فيقع متل هيفو لوالاو ينثا مث عبارااو ثلتا يف دشني
 ًاضيا هتدجوو همن ع ىمدصالا اه رأا دبع انثدح لاق هنم هع.سا ملو ديرد نب ر ب يف

 انأ اًذِإَو ةقوكلاب تررم لاق 00 تروح ىعألا نع داتسالا اذ به ره نتكلا ا

 | ينعنيمانسو كيف نسا اط لوش وهو ىلا هروظو فقاو يقثو قيرطلاىلا ر ادد ند علطت ةب راجت

 ظ | كرمأي 0 ىيقفانو كقدصا ديل امقدعو ةدوملا كضحأو تبدل 311 نيحيرتستو ب آو يد . نيكحضتو

 لهنا 3 تلق اكان 9 سفن 2 ه.صعاف كالذب ييصت ينرخأبو هثيعبطتق يرحم يودع 3

|| 
| 

 اها لاَقف مص ءاف كف كنع ْى ومو كم يي وعن

 كاذب مميحأ ف ميم » يلبَح مرصر كبر ملا 57

 كاصع نم يهعافكوداعزاو نإ مىعواطف كوعواط مه ناف

 ظ لثمالإ مكح ام ىلإ ينانبا شاعوا هللاو هل تاقف تلق اف تنا لوقت ام يتفايلاقف ين ارف تفنلا مث

 هئيمدل1 نب ارا
 ٠69

 هس وص

 ادد قاتل ى* ينب نيدو * يلا ينب نيبوينبب )١( يذلانا

 ادقحلا لم نم موقلا س هر سدلو# مولع ميدقلادقحلا 2( لهاا ش

 ادش مهسا رصن ىلا ينوعد * ل د و

 ادجيمبل تينبيدحتاومدهزاو # مههونل ترفو ىمح اواكا اذا

 لمحا الف يورو (5) يذلا ناو ىورو )١(
3 
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 )١ه١(

 ادهن موس ” ءأم شايف“ ١)تنيدب #* امتاو يعوق نردلا ف ينباع

 نم هيفو ورع نع يطسولاب لمر رس نبال ءانغلاو يدنكلا عنقحال رعشلا ليوطلا نم هضورع

 رك ذو ليق“ فيف> برس“ نبا نحل نا نئ نب ىلع رك ذويطسوا ١ لمرفيف> كللامل اضيا هتياور
 ليقثلا فيف> نم هنظ'و هتقيرط ركذي مل ان راجنلا افقل هيف نا مهاربا

0 

 م: هرابخاو يدنكلا عنقلا بسن اجو

 لاق نيعلا ها 44>و نع ماثالا رؤس ذا ناكو 0 سانلا للا ناك هنال هيلع باغ بقل عنقملا

 نيعا هتباصأ يا عقا روس اذا ناكفذ ًاقاخ موك او ةماق مهدمأو اهحو ىانلا ا عنقملا ناك ميلا

 نب ةيواعم نب ورم نإا هدلو ةرثثكل كلذب يمس ةدالولاث رحلا نب هللا درع نب دوسالا نب سق نبا

 نبنالهك نب ديز نإ بيم عنببحش» نب ديز نب ددأ نبةىمنب ثرحا نب يدغ نب ريفعنب ةدنك
 فرشوريبك ل< هلزاكو ةيومالا ةلودل'ءارعشنم لقم ىعاش ناطدق نب برعل نب بحشت نب ايس

 ا نور همحناكو ةدنك د. .سودج ريم ناك يدع نب ميلا لاق هنريشع ىف ددوسو ةءوصمو

 ل لاح مس هاياطعىف 5 ردم ل ناكف عنقم ا ر يمت نإ دهم آشنو 4:ع رمق ف مف هل>اسو ةسأب رآا هانا عزان

 روش ىنا 5 ور ع وذ هالات ساق لام نم هونادفلخام ل ل يش 0 "لاك اس در. ال هلاع

 ند هيلع امو هرقفوهق رخ هوريعو هودرف اهتوذا ىلا اهطش و رع همع تذب قىوهو مههاحو مهاوماب

 ينالغلا اب ا 0 ب رع ىنادح لاق يلودصلا ى هك نب 5202 0 30 تاسالا 0 لاَقف نبدلا

 مد كو ناكو ناورمنب كلملادبع ل 0 هم 5 دلو ند ٌدلاخ وبا ىن ل هي لاق يس

 ىدنكلا عنقملام, اضف كلملا دع ل ض رعا ةسارهنب ا هل لاعت لمفا ءارع ثلا ىألب « هنم .

 ىضي رح لخبلا لها عفتني ناكول * مهاكل خلا لها ض ردا يفا

 يضيوعآ ا قزرب نوكي يتح * امرك ينداز ا 3 لك اه

 صا رغو مهم م اوم يلا

 ضر اقملابيذحم م ا ديع # 1 0 دو م اهم 3

 نإ ' وص ل

 يدرلاكقوو يف كتتدف « يدالا ىلعاب ماشه نإاااب

 ىوالاف سصكنءعىنادعاملل # قاتلا يدوهع تدبينأ

 هأ اذه 0 فلاحي بدير ىلع 1 1 ةد.ض) ند تاربالا هذهو ينوبد اعاو ىورو 01١)
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 ةرعه اا قحسا| ناك مايأم ادمن لعق هلوّقي ر غلا اذهورصنبلابلمر ىلصوملا قحسال ءانغلاو لمعلا

 ةدع نه ا انلا تعءقوو عنا ء .حاملاىو + ن ىلعاه رجا اه ركذ عضوم اذه ة هئسوح ةلاسر هيلا هلو

 عفن ري ا 4 تانك 00 وب ع معلا ادم تلج ماعخنإ لع ىلا 5 قحسا نأ هوو

 كلوانل اه هف يف طاغ لوسرلا نأ ناكل ةس أعم ن نه فىع ًامالولف يركت ةنع رهش و ىردقؤ نع

| 
 ظ
 ظ

 ان تقلع و انواق دفا اهَرْشن 0 || انوج رواهاتضغبأو :دلا انيسن أ اذا يتحانعدتّللادبعإ

 تقلح كنا الولف ىلاكةوش نم هتركذام امأفاذه لحتست يش يأن انكزت سر لو ادي تا ذل

 تلفن هيلع

 نامل يلواخا ىوكتت 8 هموش اعاالجع ك5 نما

 قلو ةعاج اق ترطامد# ندر ىلإ انام ناك ول

 قاثملاو دهعلاب 0 تدك هوو © هليلخ ليلا ظف> يف :اغذفحو

 قحسا ن 6ع تاذللاب ت تا 2 أندم وم توحد تاه ّّه

 روظ لاا مجرخا لاز اال انايبأ ت1 هو رعشلا يفبات ءلا - ند تحرك م كارف تاس 0 دقو

 طاءاشنااهتك رتابه كم تنك نأو هَ رعأ هللامنوكي من ملام معاورأ مسنتاو لامثلا لبقتساو دبرملا

 ليلخ ليلخلل تس 3 57 # لك ءاوثلا ن أ ىرا دق الأ

 ليد رهئم نا> دق رفسىذك * ة.قح شدمالا ىف تنكمناويناو

 لييس ةايْلايف ماشثه نبا ىلا *« ةيمنيماارظنتن ! ىلا ىللبف

 ليلغوةجاح هنم سفنلا يفو * ةرسح اياملا ىتانا تفخدقف

 موب. اناف 6 لاس ينع كرات ناو اهءلعت نا يلع نع لست م ناو كن معا يناف دعب اماو

 هيف فيرا حيلم تاعك 8 ْق كادف تاع ا اف دعلو باقلا مل نع ندنلا ملاس كك. لا تس

 10 00 00 م 3 اوفلت>ا امو ّ ْمْرأ و 0" انساو 0 2 0 4 هبل

 34 لعادل ١ ءاهقفلان رم عاعس اق صخري ناك 0 تام“ نهو كرمص ند 0 نأ

 ءاقلا لاق مناك ناذ جذوعات كيلا تث هس دقو هللا ءاش نا كلذ ردق ىلع لال يهتشأ ىف كب 0

 هنعدأ وانا يبرءلا لاق م ناك ناو هيف ءانءلا انكرو هماقا مثحتنل ىدر د هلوأ ند لك هللا حق

 يناغالا ب اتك نأ ىلع لدي امم اذهو هللا ءاش نإ هيف كب 5 نسحم نورس ءامعاف امءاغا هزارق

 ايتن طات# ريغ ءامدقلا نفاكد ه هع داح .ه ]وراق 3 ءاو هل نسل قحسإ لإ بوسنملا

 ون مل تعءقو 9 ًاديدش افلا امولهأ ا 8م اذه ينبأ دو 1 اع ل ق>-] ناكو ضعدب

 0 هدب 0 رغاو ا ا ا ةحورشم ريغ اعل الإ 0 1 نأ قف وو

 0 نم ا قو 0 نب ماو 0 5 شبا أ 1 كب دجحا ىل لاق لاق لاق بمصم

 لوو رو ده نم وهو ندقلا يق قحسا 5 دب بدش نا بدالاو 2 ةءورملا



 ه*) ١ (
 2002 0 م ا اك7أا 7ك # ةا ااا

 احاضو -امصم انيصمق 2ع حاضو تدصم اناهنادق

 احاريساف .امم» :انسترت بساف # اهالم ءالركاف
 امانامامماذع الذع# ىوريو * امالادق ما لذعلا يف اءاع ىوريو

 كيناد[عادكو ايفقع اخاف مرح رع هن 3 اريخالا لاق اف لعفناك نا تلقف
 هلوق تاق وه امو لاق اذه نم دشا رعشلا يف

 ماعو ناندلا يف ماع ةنيهر * ةقيقر نويعلا ىثغت ةيفاصو

 مالظ لك باهت قبلا ن ن1 و تت ااوس
 ءاأ نرق رذ ف ماشم نب دمحأ يح يا ند د ا اكيتح ندع

 ربا اذو تدد>وو بءصم هلاوذا :ه ١ ليك دل هللاو يأ لاق هما رظ ضاعلا لمف دق 4 لاو

 هيلع رده غليم 0 غلب ا امه نب دا ىلا لاق اعرك- 3 دف ةدانز هيفو هتياور 6 '

 تس ا يل لاقف ماش ه نب ىلع ردح و ةفيلخلا رادب تصح قدحسا لاق هلايتغا قف ل م

 هنم نوكي اع يلابأام هللاوف قدعوتيو ىل كوخأ سرع 1 0 حيييقلا ند م ىنغلي اع هركاذنو

 هب 5 اع هنومال هللأو نغم سعاش 51 هنم هديرأ الف 3 2 ل يل ردقرإال هنا ىعأ ينال

 يل بهمن 5 ىللاةف ناك رلا هب يرست ءانغ هيف هلوقأ ام 3 5 يف نينغال مْ هنءورم كتواو هدل>

 ن ىلع (ينريذا) هب هتاعفو كلذ لعفف هلال كلف هتلمف نا و كيلا كاذ تاقف ع حاصأو هض مع

 ةرسهبلا لها ند امءاذ ناكو ةغاع 0 نمحرلا كديع يبا نب نم رلادبعلاقف ىربزلا

 حافقلا دام_ع يف ىاطباف ق-#_الا اذ طاباك هطبا نكي نم

 عبرلا نب لضفلا ىلع تاخد لاق 000 ؛ةدح لاق يبأ ينثدحلاف مدنملا ى نس لع يفرش

 هتدشناو فرظتس اهف ان 0 اا 0 تلق كدنعام لان

 لضفلاب هللا ملصلا قدح ريصأو # ملاط ل م نم هوكملا نع ىكغاس

 لحذ نهللاطتا م يدق كردو نإ اهميضإ نم 3 ارحالا ردت

 2 ٠ ٠

 عاج ريغ(؟) امون عيطا * اقىسارةضيبل(١١تدصددق

 عاسدنأشيف '”ي ضأ 0 * . كلا يف لح لع يهسأ
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 عاصلاب عاصلا ليك ءادعالا هب ىزيتولتقلا ملأنال

 مد هرابخاو تاسالا نب سيق ىبأ بس ع
 ها لتاو ن.مثج نب صاعهمساو هبا نقلتلسالاو )١( تلِسالا نبا ريغ همسأ ىلا عقيل دق وأ

 ىعاش وهو يماعنب ورمح نب غلو ؛ ةنداحن غن وألا ني كلام >6 نيس ن 5 ةرامع 2 نس باسو

 ١ اك ا ينكف ا اعا تار هتلمحو امرح هللا تدن تا كسول تاكو ةياهاملا ءارعش ع

 ساد سم ند سابعوخا يحاس !(نساك تع ديزي ناكو ةيسداقلا موب ني ثدسسا و سيقىنأ نب 4 هقع 8

 ليسأل ىب نامعَبلا و نورهد راب هنلطق مهب و رح ضل يف تاسالا نب سبق ينأ نب 12 .عاشلا ْ

 سيقوبأ هوبا لوش سيقلو ه«نبا وهو نسنف يلا نب سدشب هإدهق نع[ نص قب ديزي نم ن 6 يح ل

 : تلبسالا نبا

 نا لك ىلع اهرث 0 يف ماقف ىلئاولا تاسالا 3 0 ىلا ثاعب موي يف مهما اودنسا

 تنب ةشنك يو كارا ىلع قدف ةلم ءاح هنأ مم بارش 3 اًرهشا تلو ريغلو بحش قدح

 اه لاق ثامب ترد ىف دق وبأ هلوقي ءانغلا هيث ئذلا رعشلا اذهَو

 لاقذ هن و هّمف دف هدس اهلا ىوهأف هل ت>افف فوع نب وره نب ىدع نب كلاهنب ةريشو

 اهلواو ةديصقلاهذه سيق وبا كلذيف ل هذ 250 ىتح كتئىعام هللاو تلاقف سيق وبا انأ |

 عاما تفل! يقف لم 6 انخا ليف دصقت” لو ت تلاق

 يعاحواتاذلوءبرلاو * ا هلانول 0

 ١١( عاجمج هكزتتو اسم * اه.نطدجي ب رحلا قدي نم
 نب دمع اسد لاق ىربطلا ريرج نإ دم هب ينربخا امه ثاعب مون وهو مويلا اذه يف بيلااماف

 ءىلكلا نبا ه 5 دام هيلا تفضاو قحسا نب د# نع لضفلا نب ةملس انثد> لاق يزارلاد.ح

 نَا ديع نب ناملسنب نم رلادبع نعو رساينب رامتنب دم نع ةدب قا ءطاصيلأ ن دع حا

 كالا حححصم ما نحال تا 3206 وهو ق هك انك ةمل شماهبو )١(

 تداص ىلعو ب رعلا نا ! بحاص ص ىلع 0 هناف جرفلا ىبأ ىلع لصالاححصم ن م َلفاع اذهو

 نبأ لاقهف فلت#ة هضومغ صم هفدسا نا قّلاو تالضفملا حرش ُق ىرارتالا نا ىلعو سوماقلا

 يف لاقو يداد_غلا نم هأ كالذ ريغ لقوةفرد ليقو هللا دلع ليقو ىنيص ها ةباصالا يفر>ح>

 أ ىيص 5 سورعلا جان

 يرايالا نبا نم ها فلعالو ءام ريغىلع ةذانالا نوكيو ظيلغلا ناكملا يف سدحلا عاجمبلا (؟)

 0 ]11 1 1 0 2 ا ل ا

 ك7 5 ز 7 ز ز ز>ز ذ] ذ ذ1 ]| ]| ] ] ] ]ذ ]ذل 77717 -----77“

 اتيضا ظره0-2 ت
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 ور ررو777ٌ7ايوههييهيييا 222222222575513

 يتلا مهبورح ىف يشتلاو ةظيرف يح تاما تناك سؤالا نأ يهارلا سماعي نا لسفلا ةللفت

 نا انزع نلو انياع م تناعتسادق انغابامف سوالان ا مهملإ ثعبف 0 كلذ غابو مهل تنك

 نع مت رف أو نوح كلام اذ كب غرق ل برم كتم نك أو مدادعأب نيمتسن

 كلذ نم مكل هس نادرا هنمناآلا متأ ام اتأش 00 نوهر 0 ”ام ىلا اوريصتق ا اطلا

 ١ دق هنأ جرزأْلا ىلا 0 وخلا هنأ ودلع 0 اوع.س املف انناو>ا نيبو انني اول وانوغد

 ناك ناف جرزألا 5 | تلاقفأدبأ مكياع مه كم هرعت انك اامولا انرمكن سوالا تسقلاو م كشاب يذلا ناك |

 ا جرزحلا م-وقرفف مهنم ًامالغ نيعبر مهلا اردني انكي ىف نركل اعز انا ا كيذك كلذ

 مكلز :!انعاع نإ ها موفقا. لاق يا لا 3 نب ور*< نا مث ةدم كلذب اوكف مهرود يف

 ا ةظي رقينب لزانم كلتا يح غ يسار سعال هللاو هناو ةزافمو ةخبس ني ءوس لزنم

 ا وهف مكنه ر لتقن نااماواكسن 5 ؟رابح نانو اذا اون ىلسا ر مث لختلا 5 ءاملا بذع ىلع

  0هللاو نسرلا لتقي هول> و رايد ا ا بعك مهل لاقف مهراد نم او>ر

 كلذ لع اجار 00 هرلا دحأ لثم مالغ هل دلوي تح هنأرما ا بيصي ةليل الا هام
 اذهان 1 ءوقف اننهريف هيلع انوكدعاع يذلا اورظن اواثرود م 5 ' ال نأ ورع ىلا انا

 اديس ناكو تأ هللأ دبع يبأو مهولتقف جرزأل انه هغاطا نم هووه "نهر ىلع نامل نب

 | نهراايفهدن ءناكو ينعا 5 يوقن م دحا الو هياء ائيعمتساف ىفبو مئأمو قوقع اذه لاقو اماح

 ارفن جرزالا نم سان قاطو م6 ُظ ا دهم د> وهو ىظرقلا ددسن ناماس

 ؤ ةظي رقت عمدجاو ريبك رنغ لاتق نم مع هراا لق موب جرزألا سوالا توات مواهأب اوقحلف

 جرزآلا ىلع سوالا اونيعينا اويماوت ع نب 52 ضل دسأ نب بمك ىلا ريضنلاو

 ا نم تيب ىلع تيبنلا نم تيب لها لك لزني نأ ىلع هيلع اوعجأ مث * كلذب سوالا ىلا ثءبف

 0 مهوملسي الو يا يروم اا ىلا اوانرأو مهروديف مهعم اولزنف ريضنلاو

 ولسا مو اود 8 7 اولزتفتدنلا مه .ءاذ دحا م م يتال يت> مم اولئاقي ناو

 | مكحت او مهنمالملا عمتجاف كلذ ىلا هور اة عررخ ا ىغ ميم 1 رحلا يف سؤالا رئاس ىلا

 ونو ناسغ نممعو ةيلمأ ود مم ةئيدملا لها نم لئاق مهعم تاخدو مهبر> يف اودحو مه هرمأ

 نامعنا نب ور م-مفو اور مث اوعمتجا جرزخلا كلذب تعمس اءلف ناسغ نم مهو ءاروعز

 ظ رها نم كغلب يذلا ناكدق هل اوناقو ىنأ نب هللاندبع اًواح قب ئلساا حولا نب ورمحو ىطابلا

 هينا زوز طعام را نان يتئاش وا يدر اوزاط ارد ل م«ءانجاو ريضنلاو ةظيرقرماو لسد
 6 طخ ىلا نب هللا ديع ماق مهلاقمن.ه اوغرف املف دحا مهْنم ىتبسال ند اع الو ةلقعم مهنم

 نولوشي مهلا يف 2 قل دارج نءالجرناب>اامةللاوو قوقعو مكموةىلع مكنم يغب اذه نإ

 ظ فاخاليناو مكن مكتماعا وكله وا نورنيال امي ينا هللاوت والات وءنوفا ار ائموق ءالؤه

 اذاف مهنع اولخع اولو اذاف مهنولتاقت منك م مكموق اولتاقف مملع مكيغبل مكيلع اورمصني نا كولتاق نإ
 ثرحلا اباي كرحس هللاو خفتنا ناءءنلا نب ورمع هل لاقف مكنع اولخ توببلا ىندا ماخدف ةومزه

 0 ا ل يبس و ا و ل حس مم سس ل ل



 (أهةذد

 ًادبا ينعاطادحا الو ادب مكترض الهلل وآل دنع لاقف ريدفالاو ةظيررق سوآلا فاح كان نكح

 0 5 جرزألانع لاحر ىبأ نبهللا دبع عباد ءابع يف هع راكل الق كار اننا

 مهبرح ا ووو يضايبلان امنا نب ورمع مواع اوسا أر ناىلعجرزألا مالكعمتجاو ىار آلا حولا

 لكانق نم ممافاح ىلا نوم ريو ضبا مهضعب عمجيو برحال و: هتيالبل نينبرأ جوزملا وسوالات ذو
 ءوباجأف سامن اك مقر تبان حش ىلا هذ ىذلاناكف عجش وة «-> ىلاجرزلا ةلنمواق كرعلا

 . 'زبشالا تاتكلا ريطح بهذو يل "نعرالا فايا وناس مهيلا هن 2 لاو 0 ولبتاو

 ىلع د.ة:ءافريضح ماقف ا هإ مهع.جف هللا و هل 5 لآ هسا ت تلسالا كرس يبا ىلإ

 جرزألا م تام دو مرح ىف دحلاب مهم اومهضر 2 هيروع نع مذ درع هراعو هسوق

 0 0ك للا ناك راك ىف سوألا راس نم تفاح نم لالداو تيبلا جارخبا نم

 | الزل هاع هولك اذاقج عت ىح ءاسمح- صاقتو ىعحمو طيشتس م هوك امو.جرزالا مهب

 ماشه لاق 0-5 دحلاو ةرزاوماو ةرصلا نم يخي ىذلإ كلا موا ةتياكافا اهيلاخ ىلإ انج

 يللا ذئءوب حتا سوالا نأ ”هماوق نع حام 3 نعرخ نع يسيع ينأ نإ ناكل دعم ىنادحف

 ادحا مهم قمل جرزأاب انرفظ نإ سوالا تلاقف ىارلا | واحأف ةاملا هل لاقي عضو ريذح

 لاو منال الا سوالا متيءسام سوالا رسشعماب, ريضح لاقف مهلتاقت 056 مهلئاقت لو

 ١ لاق مث ةعساولا
 ارايْلا اولتق دق رشا *« اراود محبا دق موقاب

 رايدلا اولصاتس نا كوب

 ةدربهياعو سلاح بتكلا ريضحونواك أياولءجو ارممهيشأ نيبا و>رط ةايطلاب اومءتا املو لاق
 سدق ينال اودقعا موقاي لاقت اةنحوايضغ رغلا ىلا ونديالاو مهعم لك المو ءامصلا 0 2 ةدرفل

 اومءاشتو اومزهالا طق برح يف موق ل أمينا كلذ لقأال سيقوب أمها لاقث تاسالانءا

 تدب دققت َر ا م م هيف مهاع ةلاتتاو نا 0 ريذح ىلا نورظ د اولع هو قسايرب

 منع 0210 ايضغو الغيغ 5 لذاذعتلاو روت قلاب نم اممم يأر اذاف درياا تل نءهايصخ

 ]| ةرز اولا يف اودجو ةانم سوأ كاذ ىلا تباجأو باخ انام رأايف ري.ثتلاو دا نو تحاه

 نب ساق يبأ ىلا ىني< نبا بهارلا رع ريض قاطناف سوالا ىلع ةئيز٠ تءدقو ع

 نحب نا ىأرلا كب جرزذلا للقالام 0 ا هائلا عمت ا ةنيز٠ اننءاح دقاولاةف تاسالا

 احايضايلعت مهم 5 ولتددول هللاو رخاء لاق ةقبلا لب ساق وبألاقف ةيقبلام ا زاجمالا ب ماع اناره

 | ريضح مأو كلذ يفاورجاشتف اوباغ اذا مولوةياوناك ةلك ازبازباول وهيب يت-مهولتقا 8
 اوقتلا مث نودعتسو نودع نيرهثاوثءاف ين نس هللا دع مطا اها ز زءمدهبو ررظي وار ا | برعشيالا

 مهيلا اونعبف م كل دن رام هللاوانإ عرزخلا ىلا ارت ترطاو ةتراعوم سوالا 2 نياضو ثان

 نب عفار وبأ جدخ مهام الجر رشع يف نأ مهيلا اوئعبف انيدبأ يف نونوك م نهرب املا اودع نأ

 | دمحو تارا تاه يعدب كلذ يروق اهل لاقي ةعرزءاهيش ةظي رق ىنب لا 1 .٠ ثاءبو جدخ



 (أ1ةألز

 سوالا تاَراَمْلَ هيفاوقتلا موب ىفكلذ لقاودثدح اونوكي مودل رك الن هآلا م,اع فاخر ناحل ١

 نم كا هاد نم ل ل تم ١ و موقلا تزدحاحول د اأأي ريض | ا !اقو مهومظعأجرزالا |

 ليق توملا 1 تراظنو 7 ىلا راظن دقو ةنيزم ا لاق مث م هدبيف تناك اول حراطف ةنيزم |

 نبدمصم اولوف حالسلا س || ماوددو نيح -سوالا تمرزوماف ادب دش 0 اولتكاف ا لح مْ كلذ '

 نادل جرزخلا» تحاصو ريصد> ربو د قار ُْط ه>و كلذو ضار 3/1 و يروق ةر 2-2 ف ْ'

 هارقعاو حاصولزاو ه0 شا ديبلا نعط ريضح 8 0 ف م دع بد يأتنس ادحب لأ الا

 ماقو سوالا هيلع تفطعتف اولعفاف ينوءاست 5 ل رمشعمأبب م د نق لقأ يح ميرأال هللاو |

 ناس رعم ذئموي اهوةيلعت نب ةفلخانبا ديملو دو#ءامهل لاقي 3 دبع يف ند م نامالغ هسأَز قلعأ

 نالوقيو نازجرب المل ىثطب اوذ
 اناحران ترادذإ برحلا ىف * انارت كلل. يمالغ يا

 « اناكم انل سائلا ددعو *

 يعر نه م ىرديال هلتقف جررألا سار نامعالا نب ورمي ا د يح ين لمادا رح الثاقف | |

 ةلغب ىلع ددرتي يبا نب هللا دبع انيق هلثَف ةبايل وبا هل لاقي لجر 0 معز ةظيرق ينب ناالإ هب |

 ا

 تماكع]و قوقعلا لابو قد لاق ناهعنلانب را | ولاق اذو نك لاق يبا 2 هلل دنع دا املف هراد ١

 ا مكتوخإ اركلجالو اودحسا سوالا رمش عماد حلا حاصو حالاسلا مهيف سوالا تءعصوو جرزالا

 نولوشقيو هلودح نوز#رب مهو هب يتلا حارملا ند اريضح سوالا تاع ريضنلاو |

 اهامالو ده اهلك ال * اهالوم اهئز ةيتك ١

 ىلع قو يت> ىلهشالا ذاعم نب دعس جرش اهرودو اهاخم جرزألا ىلع قري سوالا تلعجوا

 | هل لاقي موي سوالا ىلع جرزذعال ناكو لعرلا موس مهل ءازج مهلاوماو مهراحاو ةءاس ينب باب |

 نُف يمارجلا جوملا نب ورمع ىلا احيرج ذثموي لمح ذاعم نب دعس ناكو سرض»و ساخف مز
 ثاعب موبيف كلذ لثع دعس هافاكف قرألاو عطقلا ن٠سوالا ىلع وهولعر موي هاخاو هراجاو هيلع

 لزنا بمك هادانف م>انم تح هسار نقلحعإلو يبانبهللا دبع ناذبا يظرقلا دسا نب بمك مقاو |
 هنع عجرف اق- هدجوف لاق ام لاف مكلنع تاذخ امو هللا كدشنا هللا دبع هل لاقف هللا ودعاي 1

 ثرحا ينباخا سامش نإ سيقنب تباناطإب نب سايانب رببزلاذئموي تلفاو ةوكهيفاورفحف هيفاوثيرينا |

 بئاتكلا ريضح جرخو ةظيرق ىنب موي مالسالا يف تباث اهب هناك يتا ةمعنلا هو جرزا نبا |
 ناتيار ناس دق انا اي ريضح هل لاقف ةعزبلا دعب تاسالا نب سدق اا 7 يت> بهارلا ماع وباوأ

 لضاللآَو نقوب ا لافت دل مهنم قيال يتح مدهنو لتقن اراد ارادو ا ارضق جرزملا لآل |
 رزقا نم تل نوسوؤت مكنال الإ سوالا ميمسام لاقو ريح بضفف كلذ

 ( رع نساح تايقاغالا 20 |



  4)مة١ا( ِ

 دموي حرج ريطح ناكو م*رايد 1 عوجرلاب مه ىمأ سوالا ىلا فرضنا مث اهانولاقأ ام اهاثم

 هدنع ثبلف ديزي نب 0 يف هلزتم ىلا لبشالا دبعنب ىنيصنب بيلك هب بهذف ةديدش ةحارد

 نه ٠ ىمأي دو ناكو لاق ديزي نب ةيمأ ينبيف مويلا هريقفعي تناك يتلا ةحا 00 ادبأ

 تفرشأف موَقْلا لغفام يرظناف مظالا ىلع قرشأفل ةئنال لاق مياطا 7 مطأيف د دوب ةظب رق ين

 ةلودلالاقف جرزحلا ل[ اب ارضا لوةيالثاق عنسأو يروق ىلعأيف عفترا دقتوصلا مس كلاقف |

 الجرو سوالا لآ نولوقي الاحر عمسأ تلاق نيممست اذاملاق مث ءاقبلايف رخال سوآلا ىلع اذا
 لاق تفرشاف ىمساف يقرشأ لاق من ةعاس ثبل من لاتقلا ى مح نآلا لاق جرزحلا لا اي نولوقي

 هللاو ترفط لهشالا ددع ونب كلت لاق * لعرلا باحصأ : رخص ود نحن * نولوقي م خمسأ |

 برضف مطالا باب وجم احرف بنوم لبشالا دبع ينب م أ رفلظ نب ةرم تنب مه«اةرخحصو 35 ظ

 ريض ةحرتنز ركربل فاد دق ماع 0 تاش طقسف ةراحح نم ناكو هبأن قاحم هسارا

 ةليمح صاعيفأ ت 2 تناكو ه1 وطاحأ ىتح سوالان + ةعامج تح رن أ نإ 0-0-0-6 6

 هللاو ىلا لاقف هللا دع ملع فراق صاع ينأ نإ ليسغلا ةلظاح مأ يو ينأ نب هللا دبع

 آل رماع وبأ لاقف ينع اوفرصناف هل 5 ا

 ينأ نأ م هل لاق فرصنسال هنا ةلظاح 5 املف كنطا لصا يق يئاول رك أ يت> فرصنأال هللاو |

 هل كلذ اولاقن كيلا هسا نيمرثل انع فرص نال هللاو اولوق مل 5 هياعى 0 5 دحولا ديدش

 مطخلا نإ سيق لوق كاذف فرصنا مث هنيعل مطالا ىلصا يف هحمر زكرف

 بك اوكلاك انضِسىلوا سناوق * م>ازملو> ءاطألا هب احم

 سان هيلا عمتجاو دل# نب هماسم ابا يدعاسلا تماصلا نب دل ذئموب تاسالا نإ سق وبا رساو 0

 لوش ًاثناوولدس ىلحو ىنأف هكا اولاقف دوهي نهو ةنيزم 0 هموق ن

 تبا ام طاص هللأ دنعو # هنع تاووفعف ادلخمترسا

 هقيادصوهعدب ناكوبتاكلا ريدح فري ة بدن نب فافخ لاقو

 اثاو قاغا موب اريضح نإ- طا ةباهم يذ نعزدح ايانملا نأول

 * 0 يلا ع دن اهم ليللا اذا نح هتفاطا

 ا
 يلا ل الاخ لفو ع هتيدكم كتدح قالا

 سلجملاو يئاتكلا ريضح * ىدنلا ريضح يبا نيعايف

 سرعالا ىلا علس نيبام * ديدحلا كدعو هب تءاص

 سند مل كباي ىقاو. * يغ ولام وب كفي يدواف

 لاق لاق ينارعالا نبانع ليمح نب دمحم نبدواد يف *دح لاق رامع نب هللاديمع نب دمحأ ( ينربخأ )

 1 0377 تيك كلذ لك يوقو: * يروق دوهوءدنعةيلزم
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 ٠

1 
 ٍْإ
1 



 )ةة١(

 يناجشوتلانءيفاركلا نع يمعينربخاو انللاقف ناسحنب حلاص دنع اسولج انك ىدعن مولا يل

 لاق لاقدرملا نع ىثفخالاهب ينريخاو ناس> نب طاص ان لاق لاو يدع تت منيو نعىرمحعلا نع

 ملاح لوق اناقف ةفيرش ةرفذ ةارمايف ارفخ ام ينودشنا ناس>نب حلاص يل

 امس نأ تك ]واح ام 1 2و اذا * هصاصخ ليلظلا- بلا اهل م يهل

 | يشعالا لوق انو اذه نك ندحا دير اماتصالا ند هذه لاَقف

 ةمرلاىذ تدب اناق فالتخالا ةريثك ةحالو ةحارذ هذه لاقف

 روف ب رق ند انيوولا يذكو نإ امهايق اب الق اهار_خاب ءوم

 ْ ىبا لوو لاَقف يي اناا اناَوف نديلا لقثو ندا 0 فصطو اعا تدراام نسال اند لاَقذ

 | تاسآلا نب ا

 رذعتف نوي ١ ني ل # امرزف ا ماراح اهمر 5و

 حو ني اينكلو أن ةراح نيهست نأ اهل س لو

 ىدسألا 0 نبا تدب انلق ايرثلا هب تفصو تدب نس>| ىنودشنا لاق مث

 نءطلل قف ءاضبب ةيار هب * امن اك ايرثلاروقلا يف حال دقو

 لصفملا حاشولا ءانثا ضرعت * تضرعت ءامسلاىف ايرئلاام اذا ٍ

 اعرستف هكلس نم يهو نامح * اهأكح ءاهسلا يف ايرثلاام اذا
 تاسالا نىك ىنا لوق لاق ءىش اندنعام انلق اذه نم نس> ا ديرا لاق

 اروت نإحع 4 حالم دون كا د ,ىأر نلايزلاب 0

 نيسحلا | هد لاق ذل ىأ ن يم رملا ) 2 0م اا نييثعملا نيذه يف مولع هل 0 لاق

 كادعضلا ىنندح لاق ىدع نب 7 ا لاق نان دع وب أيف 2 لاق كك دلأ للاط 2 دعأتا

 3 نيرجاوملا 07 انوئاكت الو ةنتغتملا ءارالاو ةلضملا ءاوهالا اوعد سانلا اهب ا يف

 | نوادر ةظعوا ادع م ؟فقنعاالو م 9 هللا عنص فيك منا رف ف حل ىلا ان وعراح دقفام . نوداعتال

 0 الا نا ندرك 35 لاق اك ا مكلتمو لم امو ةبوقعالا اهدعب دادزا ال يناف ةءارد

 رادغ ريغ معرك راب ىلصإ »* ةراالو نذ اللب ىرات لصت نعم

 راذعإو يمن ىلع مالأال ىكك « :رماجم ينم 'مكل ريدا انا

 راعلارهاطظ ايزَذ نوقات 520 »+ اوفرتعاف مويلا يلام ميصع ناف

 ىدادغبلا نم ها يراصن ألا ينقاولا ةءافر نب سيقا تايالا هذه نا رجح نبا لاقو ( )١



)١5٠( 

 ىراسلا حاملا دنعو مقملا دنع * ةبملمؤ ا
 لرقل تكلل ناو دنع © ردم عدلا نكوولآ نحاضو
 ىرابلا ةعبنلا حدق موقب م « جوع. اذ ناكنا هتجوع مقأ
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 ريس أرحح ىرت نا كلم * 5 رهفقلا ا عفر

 * يمال مز م هلتقل #* برح نب ةيواعم ىلا راسإ

 رورسلاو ةمال_لا كتقلت #* ىدع ينب رح رححاي الا

 ريدسلاو قئروخلا اه باطو # رجح دع ربالا تمعنت

 ل بحاص يدعنب رحح ير 2 م أسال رامعلا

 هيلع هللا تاولص للاط ينا نب ىلع نيئمؤملا

 لترا لمر يداولا كلل ءاشلاو

 فيفخ جزه نين هيفو
 ىكملا نا نع يل ولاب

 هت ىدع نب رحح لتقم ريخهلوا رشع سداسلا ءزملا ةيليو رشع س.ءاخلا ءزحلام )-

 اة ييضهللا د يتلا تت يشف

 "ن2 . .ةهةن(ششت نسةت:يب نهةنتيس22ب211 سا



00 

 هبسن و يبالا سايعلا نب لضفلا رابخأ

 تنل ةازاتلو هلو دس نا اللا
 هسأو ضءمنب ةزمح رامخا

 هبسأ و كلام نب بمك اا

 هيسأو يسوم نب يسع دايخ

 0 يشاقرلا ركذ

 قيفطلا جارد نبا راما

 ةياحاو قرلا ةعيبر رك ذ

 سايعلا نإ هلل ديبع 0 لتقم 2 ريا 1

 مكح ماركذ
 اههف اموعم هريغو يثعالا ريخو ةمقلعو ىماع ةرفانم ببسو ةصقلا هذه يف ربخلا

 هيسنأو يمع ألا سايعلا ينأ رابخأ 1 :

 هيأ و يريغلا ةيح يبا راخا

 هزاتاو يلا ني دعل 0
 امسنو ةلئان راخا

 هيسأو ثوغل درع را

 لالا تاذاراك
 هيسنو يواعلا اص نب دم رابخأ

 هيفو ىدانالا كاود ىأ راخنإ

 ةيسأ و صيشلا يبا راخخا

 هرحو هنسسأو تدك راد

 مالسلا امهملع نيسحلا تنب ةنيكس عم حيرس نبا ربخ
 هيخا ةينرص يف ديبل ريخ

 زوفو سابعلا ربخس رك ذ

 اهراخاو لذب ركذ

 ريهز نب بعك رابخا
 --ج تازنع ببن ءد



 ةنسساو ةنيمدلا نإا راخا 526

 هرابخاو ىدنكلا عنقملا تسل 46

 هرابخاوتلس الأ نب سيق يأ بسن 4

 هل تع 1







 ع

 يابصالا جردلا يب مامالل

 مس يسمي

 ( ًاءزج نيريثغو دحاو نم رسشع نتداسلا را وعو )

 مب هيب هوم :

 هي همزتلل ةظوفحم هيشاو< هعبط قودح 9

 ( نيماحفلاب رجالا يف رغما ماع ئدفإ د حاط 2 2
 سم

 هي ةيويدخلا ةناخبتكلاب ةعدق ةخسن ىلع لبوق
 2 مدح اح

 ) يطيقنشلا دما خيشلا ذاتسالا حيحصتب (

 2ظ2ظ11000
 22 9 و (قلكنا//ىلكل) (قاهن) (قاَهن) (ىقلهن) (قلهن)(َقاهن) قليل (ق6ن) (قاهن) (قاهل) (قكهن) قت (قهن) (قوت هتون)

212111011000 
1111[1[1010 1 [1 
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 ما ةعيبر ىلا نب رم ااا ا نب رجح لام رح 22 1 ظ

 مكحلا ندع 0 1 خيش ينأ نب ناماس امدح لاو رامحع نب هللا دييمع لب دجحأ ) 5 0-0000 (( دج ل رام نبل ديع نب دحأ ( يئدح ١)

 ا
 ةلاطالا نم 0 كلذ ن نكد 3 ”ترصتاو - اة هم 1 د 00 عبح نب سل ليضفو ْ

 0 | .أان لوقف يدع نب 0 0 0 نا رفغتسا و ناهع "0 نعليو :

 0 ا الكسل وح قومذ نم نأ ديعا نإ |و مكسفن ا ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق
 00000 0 نع شك [كحبو رجح ان يتلا هل لوقف نوست نم مدل |قحأ نوك زن نمو

 00 ةريغملا ناك يت ل ل م هنع فكي مث كليم لفام ١ 0 مافهوطسوناطا || ةيضغ

 بثوف هتعيش راو ماسلا لع 0 طم هنألا د

 0 ناسنالا اه 1[ ردا ان[ هل لاقف هح راخو دحسملا يف ناك ن٠ ل < تءمسأ ةرمأ رعنف رجح

 ناك نملالو كل كلذ نكي ملو انع اهتسيح دق كلف انقازرأو اناطعأب انل ره تءره وأ علوتا

 نيثالث ن 0[ ماقف نيمهر ا ظيرقتو نيف ملأ ربع 2 و تحك 8 دقو كف

 الع ىدحم الو اذه كلوقب عفت 0 نتاطعأب انل سم ردح 9 قد نولوةءالحر

 يف هومالو اولاخدو و0 هيلع نذاتساف ريصقلا لحدو ةريغاا لزنف كلذ يف اوزصحاو

 ىل ٠ هبسحف ىدعا ري 1 كاس هنأ لاق كلذ 26 اولق هتلتق دق يفأ ملط لاق 0 هلامحا ١

 #0 فدضو 2 برتقا دق هنأ هلق رش هلتةف ةلهو لو 50 2 هور اع ايش هب عض

 الو ىّذأو كلذب اودعسيف مهئامد تقصو مراح لتش رصملا اذه ع د 5 نحاول

 ةيقع نإ نسحلا لاق لاءعلا اوبر> دق ول ينأوركذيس ة ةرخ الا ىف ةريغملا لذيو اسدلا يف ةيواعم

 نيسمح ةئسةريغملا كله مث لاق مهري هاندجوف مهانبرج هللاو دق لودي ىلا نم ًاخيش تء.فأ

 دقدل لاقف ًاقيدص كلذ ل.قهل ناكو هءاغ رجح ىلا هجوو اهاخدف دايزل ةرمصبلاو ةفوكلا تعمش
 تنكام تبأرأ اذبأ كلذ لث.ىلع كل تأال هللاو ىنأو كن. الا 3 هلعفت تنك ام ينغاب



 م0

 يناو و ةذ ومو 1 هلوحو يرد_ نم هخاس دق هللا ناف هوادعو 0 ضغإ نم هب ينارعأ

 " سانال ساجأم و تيان ذأو دلت لع نم. نيلوافت نتاقإ ىلا اأو ين اذا دهعت يذلا كوذا

 نا كنا ةيشع ةحاحو ةودغ ةحاح ناتءاح موب لك ىف 9 كلو كلا جرخأ حاف

 ْ اإل يبا كنمد ئدنع طقنو كسه كالع د اهو اع ا ” ناو كنيذو كاسد كلإست مقال

 تع م1 وم الا زر وا كيج لاف كر مهللا ةدح ريغب ذجا الو ةمدقتلا لتق ل اكلتلا

 ٍ ةلضو 00 هند دايز اكو هباميو هيكذي ناكف هدنع ند 2 هددعيصأ. لبأق انأو حصأ دقو

 ١ ىلع فاختسيو ةفوكلاب فيصيو ةرصبلاب وتشي دايز ناكو هنه عمستو رجح ىلا تام ةعفلا

 تيكا اهو واد ءو 0 0 هللا ناف هدوو لع ب> ن 2

 ظ

 |ظ
 تلت ةعفلا نإ ةقعن ءزاع هل لاف تو ناو 2 ةقركلا ىلعو بدنج نب ةرمس هربا

 ل جرو هظعوو ا دايز هاعدف ار 1 دا كدحورذ دنع 5 8 هنم ععصلاو ردء> ىلا

ِ 
 ددسملا قرد 6 ع رد>> ىلا ا ةعيشلا تاعدجت ثبرد 0 ور“ ل ةرصبلا

 ّ ” ددسملا *ىلتع م ” ةراظنلا مه فرطتو هفصن وا دحسملا ثان اود , يت> ةعيشلا هيلا عمتحتف ْ

 رحال 17 2 ذ غلبو اديز صقنو همتشو ةيواعممذب مماوصأ تمفتراو موطغا 0 ١ك

 بتوق فالخلا مهرذح و ةعاجاو ةعاطلا ىلع 32 2 رمدملا 55 فارع أ هيلا عمت ا ريدملا دعصق |

 لذدو ل َىد هوم.شو 2 هم اوند د ناوءتشلو 50 رح بادأ نم قع ةيلآ ا

 كلام نب بمك لَه لئمخ دعتأ هنأ املف ريخلاب دايز ىلا بثكو هبايهلع قادأو 00

 عرزت ضرعلا عنك ملاذا مالع * ان 0 لاق ضرعلاب اودغ املف

 كب طقس دقل ر>> كمأ ليو هدب نمل الاكت هعداو ردح نم ةفوكلا عن ا يد انأام

 سدن_ ءايق هيلعو جرذ مث رصقلا لذ دف ةفوكلا ينأ يت 2 لقمان .. لع شكلا

 رذحو باطل ريد نتا 0 هبادكأ هلو>و دحسملا يف سلاح ر>>و 8 رَ> فرطنو

 لاقف اعد“ هكدلا تهدف نما واذ كيهذأ طر هلا ريمأ يملالولا مثيلا نب دادثا لاق مث اللا

 ةفوكلا زها كار د 5 ا هل زل رلل ارف ا "الو هناا 22
4 
 يمم ثا بويذملا ةحاحطا اذ_ه عم ؟ْؤا وهاو يدنع مكنادبا ىرذ 1 نو درب نوجشتأ |

 2 انل نوكي نأ هللا ذاعم اولاقذ داز ىلإ اوملوف رحح عم كك معو ءاو مكتتوخاو ١

 ءي سما ل لك مقيل لاق هبانرفكاضر هيف نوكي نا تننظام لكو نينمؤملا ريما ةعاطو كتءاطالا -

 هن ريشع ن 10 ل ا ةاذو او حلا عديلف ر> لو> حلا ةعابلا هذه ىلا م ا ٌْ

 مولقأ ىتبو مهزنك قا َقَح هباحصأ هنع نوديقي اولمجو اولعفف م اهلا“ نملك عار ١ َقَح

 0000 رثالاو كعر ناو رجح ينتأف بهذا هّنط رش ب>اصل 0 يأر املف |

 ىلا امحاص يدؤي ةجاحلا يلط ىف برضي ناحرس ىلع هب ءاشعلا طقس لثملا ليطأ 0



 7 7 يح 3

 3 ك8

 0011 لق دادش :انأ املف تود لاعأ نم اوبرشيو هب اوني يح هبط اودعب مث فويسلا دمع اوَعْرَي
 01 فو. لا د.ءب ىلع هباحصأل لاف هال نيع ةمءن الو هللاو ال رد> بادصا لاف ريمالا بحا

 ]| فيس ةهعم لجر كعم ندا هنأ ةط ا يلكلا ديز نب ريمع لاقف | ,ب اولبقاف اهلا اودتشاف

 ١ رظنيي دايزو ماقف كم وكام كلهإب قحلاف ن 1 3 لاه ىو اه لاق نب ىف اق يَرَع
 اا ورم عار دمع نب ركي هل لاق, ها 00 جحح اوشفف مهلا ريثما ىل اع

 | ءالمغدزالا نم نالجر اهو ةعبر نب نالجعلاو ري لا نات وا هاو عقوف دوءعب قرا
 | اهم جرخ يتح ايراوتم اهب لزي لف د-عوم نب هللا ديبع هل لاقي دزالا نم لجحر راد هب ايتاف

 | رهيحاب ةونغ نع انقرصنا ال لاق نوعن, هللا دع نع دايز نب فسوب ينندحت فن 9 لاق

 | هللاو الو ينرياسي قملا نب ورع برذ ىذلا ىردالاب انأ اذاف ماعب ايعصم كلملا دبع لتق لبق
 )00 اكل رويوع هنأت ةيآر اهل ةقرعأ نأ هتباراول يَرأ ثنكءامو مولا كلذ: ذنم هتيأرام
 ش كتبأرام هلت اقف نراكك قات وزع راض ا ا نا ركف ةفوكلا تاس 2 انرظن

 2 دقلو يوب يح ا ددسملا يف دومعلاب ق ةا نب 3 ا هيف ترض 3 مولا ذنم

 27 | هللاو اما ناط.شلا صا كلذ ناك كرظن تيناام كول مدعتال ىل لاق كتبأ ر نيح نآلا كتف رع

 1 ْ 6 ” ن آلا هل تلقف لل 5 رعضلا كلت ىلع تمدن دقلو اع عا نك دف هلأ ينخاب دقل

 وا قا نيورعاب ؛رمض يتلا ةيرضلا لثف كار يف كبرضا ىت ااا ا ا ال

 ]| ناهصا ىس نم اريشب يعدي امالغ توعدو هيلع تببأف هللاب يلأسو يندشانف لاق تومت وا توما
 ا ضرالا ىلعءامدق توّسانيح 6 هتباد نع َلْوَف هيلع لها مخ 0 امذذأف ةءاص هل ا ه4عم

 ١ كلذ لك يرهد ند نيت سم هتمقاف كلذ دكعل 0 تدضمو' 1 و 5 هّماه | اما

 ولا نإ ورءع نيدو كب هللا هل لوقأف كئنبو ىندب هللأ 2 لوش

 مد لوالا هقامس أ تدحلا م 0

 | نافطغو داو جح ذمو ضيغإ كماو# لا وهو معو ناز متل رياملا ىلع وهو دايز لاقف لاق |

 | بغشعقيف نعلا عم رضم ريستنا هرك م يول ىلا م نم اونملو ةدنك ةناح اوتايلف

 | جحذم ضْءلو نافطغودسأو ضخ ءانبأو نزاوهو م مقتال 1 ةيملا _هننوأ فالح و

 | هبا اولزني يتَح نعلا 00 ردلو هب وال رجح أ اوضح مث ةدنك ةنايح ىلا نادمهو ١

 ظ ' 00 ءاضفو رامنالاو محو ةلي#ودزالا ت> رخفدب قويا يا اوضعلو نييواديصلا

 || ينادط فتح وبأ لاق ةدنك نم مهناكمل نميلا عم توءرضح جرم ملو نييواديصلا ةنابج اولزنف
 5 0000 1 ال عر نولارما ىل لارا فتع نب دم نع فن نب ىحي نبدي.

 ةعاللا ن اومءاست نا توحر هو.تلبق ناف يأرب مكيلع ريم انأ فن نب نمحرلا دبع مط لاقف

 0 ةءاس نم ا ب ندع تسرع ةلوع مكيفكت يتح اليلق اوئبلت نأ مئالاو
 : بابش نا انل ليقف املأ ىح الو الكالا ناكام تلاوالف 2 0 عجأف مكيحاص يف مكموق
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 اوت لع نبا لا رفلاق ةلجب ين يف اودجوام لك اوذ- >أق اولذددق نادمسو جحذم'
 رح يأ اماِف ٠ نويلا 5 مذو نادصو عج 3 لع يف ءأذ ا دايز كلذ غلبف نردعي دك رود

 مكموق ن . 00 ؟ ةئاط مكلام هللاوف اوفر هنا هبادصال لاق همم نم ةلق ىأرو هراد ىلا

 م لع 0 1 وح 0 ل ع ل ا وأ مهقحلفا وفرد 31 اررهذف كالا مكض سعا نأ 5 امو. ش

 00 حفةءامهنع اولتاقذ موعم اواتائتف ةعاجو ورمع نب ةديءعودبزي تيد نب ريم

 هدي حب ىف دع يافا واع انة رع مكلإلاال رجح مهل لاتف موقلار ءاس تافأودبزي نب سبق

 ديزي . نب ناملس 1 ل 20 ند برح ينب قيرط وحن ذأ مث قراطلا :

 ع مث هفيس ديزي نب ناولس ذ ا رادلا كلت ىلا اوب نأ مث هياط ىف موقلا ءاحو هراد لذ دف

 اذان اق كنع:اوفرضي نأ هاو ديرأ هللاقن كااناالدب رام كح هل لاق هنانب تكيف مهلا جرخيلا

 ىلعهب تاذدام نذ اهللاو سكب رحح هل لاَقف كنود يدب يف هكاق تدنام اذه ىفرسا مهبراض الاول

 كملَساو مهم يف ا نأ هللأ يدع ام :ه جرأ ةخوخوأ همحتقا له ل - تناك

 ينب رود ىلإ كج 7 هذه ىلب لاق مهرحأ ك رخذب مل كرادىف ىلع اوردشب مل نا موقلا ناف |

 ىلإ يضنأ قح ةقزالا ة-نوكلسيو قا 000 طا نم ةيتف هعم جرخف ةدنك نم رينعلا |

 رتشالا ي 8 اثرا ةلادب ءرادىلإ ل هنعاوفرصناف هللا 5 اوفرصنا كلذ دنع لاقف عخللا | ظ

 2 ًاذارشلا نسحوهجولا طسبماقلتو طسلادل طس /وشرفلا هللا دع هل ٍقاادق كلذكل هناناهل> دف | ظ

 نورءاطت نم مهت !اقف م ميقل ءامدااط لاقي 6 نأ كف ا 5 طرمشلانا هلليقف | '

 هي ء جرخف عخنلا ورعأ وفاتسصناف عخناايف ا اذوه تلاقف ًارجح باطن اولق ]|

 اعدهيلعاوردش أ مه رعأا هلق ةلل .اواموب نكف الرو يدزالاذجا.نإ ةسر اقوا َج>الل هللادبع 0 ١

 اممده الإ اراد 0 اهءطق الإ هلم كال عمأالوأ ر و ىنماتل هللاوامأ لاقذ ثءشالا نب دمحم دايز ألا

 كرم هل لاف ايرإ اير ! كءطقأ يح كلدب ينم ملستال مث |

 رحح لاقف افينعالت لّدي نوللا عقتنم عر بلا 12 2 او ىكاب 5 3 5 ددعافالاو |

 هب تئح ناف نال كبلرمأ دق لاق ه ءاطأ

 3 ل هلارمدت ىل# هاف هي>اص ناطيل هليدس لخو ةهيئوض دايز ةسمم ىنب ند يدنكلا دير نا

 00000 ك.نء صاح يل هللاو امأ لاق ١ لاق 00 َكافايَس و و 9 ناك اذإ هم ءاع ردش

 ديزي نإ سدق يف هآظ دبزي نب رجح نا مث هليبس ينحف لءفبال هنا لاق ا ا ١ آلا ت :كنإوأ]

 نيئمؤملاريما عبمءالبو هلع هللا يذر ناتعف هاراق ع دق عاب م هيلعام لاقث أديم هب ين دقو ظ ّ
 ةيمح هعم تاناق نكلوهبار يرت كناردء> عم لئاش ملكنا تدلع لاَمو هب يناف هلال سرا مث 9 نيفصل َِ

 هللاءاشن ا هبكر ا لاق ريم كيذا ين ا يي كع داال نك وكباو نسح نمةملعت | كلان رفغدقو | م

 كالذلاقهمدو هلام ىلع هئمؤت و لق 0 رد> لاق ديزي نب رححاذه لاق كلش 4ئوضا ند تاهلاق | -

 ىلع عقوف هولا اهررس غاب اذا يح هعفرت لاحرلا هند من اديد> رقواف هب يماف هب اسف اةاطناف كل

 قيمها يلب لاقهنمؤتملوا لاق دب زينب رود 4 لاما و | ا كلذهب لعففهوقلاف هومفر مث ضرالا 7 24-2

 هفهو.اكف نءيلا لها نم هدنعناكن ه ل اك ءاقو توم اىلع يآ ىنشي اذه لاقف الا هلذؤ 0 الوامدهل



 حسلاىلا هب اوةلطنا ىلب لاق أر يف يريف ةيواع» يل ! تح ين*ؤت :مأ لاقث هللاو تابه ي ىكر 3

00 

 ل 0 هس ىلذحف عن | ولاق هب يلوم 0 كر رم | 2 هسفند ىلإ هنوئمضتا لاَقف

 غب دق أ هلأ لاَقؤ ناهص أ يس نم ادْيَحَو ىع د 1 الغ كيقالا نبا ىلا ثعب م ةلياواموب ذددان

 ار سم ارفن عمجاف كيلا جراخ ىف 1 0 ْنَم 5 كن وع الاف دع لإ راب ا اذهدهب كلفت 0

 ديزين: ر>ح> ىلا دمت جرفنهبأر يف ي ريف ةبواعم يلإإ ينعي تح يف :ءؤينأ هلئساو هيلع ل-خداو

 الوسردهبلا|وءف باح ارد اهلا اقم ل1  امفدإ رى انا يتق هنالا نسا هانم هوملادب 2 كادر ر>9و

 برحلا م انأ قا بارح نحلا دنع ابأإ اء ص هل لاف 01 لع لحد 2-3 لقأف كيلذب هن وهلم

 تقرافالو ةعاط ٠ نع ادب تولخيام هل لامف (1)[نت عا ىلع سانلا ملاس دقو بر -- وأ
 د2. ي

 كنمهللا ا ديربو ىرخأب وسأت 7-3 حاب تا 0ك ىلعل ياو ةعاج

 0 ةادغ يف نسأ رب هيلعو جرف هيصعطقلب 5 0 6 2 الو ! هللا و امألاقدي ىدم 6 إف

 000 يطول 0 1 جاردلار حد باحأ دورا 000 هلامدابزو لان رشع

 نم لل>ر وهو قاتسرلا كلذ ل معاي وهف انمكف اليجاس ف لصوأملا انا تح الحمرا مثنادملا الز

 اح 7-5 اهلا ىم 8 ف دإلا لهأ هةعمو 3 .لايفاءلار 68 0 اه ريذ هي 56 كديمع هللاش نأ رم

 1 لعب اوفايوق ١ اش 9 3 ول 2 نع نكي أ 2 ا ورم اماف

 50 هحر 2 هامر الإ سراف ل مم ل 3 لطيف ل 7 تح 0 5

 ناو مكل رس 0 3 : اقف ئ ! هولأسف قل 0 حف هنع أوفر مهلاف

 مأ نا وهو نامع نب نم رلا دبع ىلا هن اوثءف مهربخ ن أ ىف آف هولأسف م لع ا ناك هودتلتق

 نعط هلا 5 هنأ ةيواعم هلأ ب 58 هرب ةيواعم ىلآ ب كف هفرع ارمع 51-5 املف ىنةثلا م ا

 تا :ط عبس ن نعطف جرخاف نام ن :مط 7-5 :ءط عسل تطأ 0 00 تانعط 3 نامع

 لو دق ءاحف ميم هيدع ردق 0 همم نوب ره 0 2 دع قد دو

 ذأ وهو رحح بادكأ نسور نم لس 0 ىنرص هل لاه ا ل نا هل لاَقف دايز خلا يناثلا

 0 فرىعاام لاقف بارت يباىف لوشام هللا ودعاب دايز هل 01 ىتاف هيلا ثعبف كيلع سانلا

 نع كاذف 0 0 ر 1 كاذف لاق ىلب لاق بلاط نأ 5 1 03 امأ هب 0 لاق

 سا ص كسذ 0 3 ذدهو 00 لات دهش ا هل 0 بذكا نأ 0 مالا
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 لاق كقنع نيرضال وأ هننءاتل لاق تعمس ام تلزام ي ءاوملاو ىداا ينتح رش ول هللاو لاق هيف

 نجلا يف هوحرطاو ًاديدح هورقوأ لاق هللا ءاش نإ ىتشتو دعتاف كلذ لف اهبرضت هللاو اذا
 عابرالا نيؤر ىلا تعو ندكلا يف ةلخ را رتمع عا ىدع ن رجح بامصأ ٠ نه دايز جو

 ١ ةطفرع نب دلاخو ثيرح ن ورع ف هيا اع ر>> ىلع اودهشا لاقو اورضع مهضخشأف

 هيلا عمج ا زحح نأ اودهعف يس مو نأ ,ةدرب 5 ةريغلا ن سمش دبع نب ديلولا نب سدكو

 هودع نه ةءاربلاو هيلع محرتلاو بارت ينأ دع راو دايز بيعو ةفيلخلا متش يلو عوج

 لاقف ةداهثلا يف دايز رظنف كر لم لو هباحأ سؤر هعم نيذلا ءالؤه ناو هبرح لهأو

 يبأ نب د ها اك ضر روكا ادويدللاو 3 ةمطاق ةداهش هذه نام

 نا ع نا در هلل أن هدر وبا هيلع دهشام اذده محرلا نمحرلا هللا مس يسوم

 أ عوملا هيلا عمجو ةئتفلاو ب 9 اعدو ةفلخلا نءلو 0 ةعاطلا علذ يدع نب رجح

 لك“ لع دايز لاقت ءاعاص ةريك هللا نفكر ةنوا كج ولا كل عاخو ةعيبلا تكن ىلا مسوعدي ١

 ١ ةيالتلا عابر الا سؤر دهقف قحالا ناحل قاع عطق يف ندهح 0 هللاو اودهماف ةداهشلا هذه

 ناهع 7 عابرالا سؤرهيلع دهشاملثم ىلع اودهشا لاةف سانلا اعد مث كلذ لثم ىلع نورخ آلا

 نه مسإ وبتك ١ مث شيرقب اؤدبا دايز لاقذ ىم-إ اوبتك | لافف سانلا لوا عدلا ل ا

 نب عال وذ ليعمسأو ي- ومو قدسا دهَدف هم 1 ةحصضلاب نام هولا 1 هف رعاو هكر 3

 صاقو ىلأ ن نإ دعس نإ رق زاده نإ ا نب ةرا<«و ريبزلا نب رذنملاو هللا ديبع

 نب نيضحلا و رذنملا نإ دادشو هرييه نب ر ارضو ا ردع> نب لئاوو ا دهشو

 ن٠ اذه اوغلا هيلا بسني با اذه اما لاقف ةعيزب نب دادش ىتكف ةعيزب نبا يعدي ناكو رذنملا

 لاقف داد_ث كلذ غابف بسنف هيبا ىلا هينا لاقف رذنملا نب نيضحلا وخأ هنا هل ليقف دوهشلا
 دهدشو ةيهسس همأ ىلا ل ] تدسشيام هللا وذ هربا 5 فرعا ا 1 لو ةسازلا سا ىلع هافطاو

 نب ور#و يلحملا را نب َراخَج نب ليخاو داع نب دمخو دراطعن نيدو حجما

 يدسالاةم ند نإ كامس -ويلر نب ثحدو قع لا سدث نب رحزو نشو+لايذ نإ رءشو ةجراخ

 دهشواغارف ةداهشلا ىلا ةبعش نب ة 0 نب ةورسعو م نب راتحلا اعدو كامس دحسم بحاص

 مه وجرح نا اهرماو موماع امه و باهش نب ريثكو رح نب: لئاو ىلا كالذ عفدو الجر نوعبس

 تلقف هنع نا لاقف ثرحلا نب حيرش اماف ؟يناه ن 1 ا نب عرش دزبشلا لا

 ءاحو هلو 0 اف تبتكب يتداهش نا. يتغاب لاق, ىناه نب جرش اماو اماوق اماوص ناك هلا امأ
 مهوجرخا تح طرشلا باتا مهعم راسو ةيشعموقلا احر دا نب رثكو رجح نب لكاو

 تافرسش٠ هنانب اذاف مزرمع ةانح يف هرادىلا ي-جلاةعيض نب ةصييق راظن مز سع ةنايحىلا اوهنا اهلق

 نتكسف نتكسالاق مث ةعاس نع تكسف نيكب نهنم اند نال ماس لئئاول لاقف
 مقةداوشلا امإ 62 ًارخ اذه يه>و يف ير نم و>را يناف نريصاو هللا نيقنا لاقف

 | كراس للا وط نكشو# ى 3ك نكقزري ناك يذلاناذ ةيفاع يف نكيلا فارمصنالا اماو ةداعس
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 أ نوعدب هموق لع فرصنا مث نكيف ىنظفحي نا و نك ال نأ و>راو ا يح وهو اع

 رجح نب لت و هلودعتو نيئمّؤا رم : 17 ءاذه أوغاب لاذ تا 33 ”يناه نإ حرش ءاحو ةفاعلاب هل

 ىدع سس روح محو قثمد نع لاما م ودب اوسخ ءارذع جسم 1 اوهساىح م6 اوضهو

 '0 ل1 )| دق نبت فدو يرضع دادس نب كن كو ىدتكلا ساةدنع نب قرالاو يدنكلا

 ىهس نب ءاقروو ىلحلا فروع نب مداعو نسأل فرذع نب - 0 رعلاةعيبض نب 4 هه قو
  ىلحباا

 ةيؤح نب هللا ديعو يرقلملا باهت نب راو ناك د نب نزلا دعو ناّتح نب مادكو

 5 || يلمعالا يناد.فانارع قا ديمو ىدقدلا هما 89 4 3 اهو نيا> ربدابز معين او يعد ا

 | لها ىلع ه و رو يك ضخو ايلا ها 50 كك لثا اوىلا ةبواعم ثعف رشعةغن را 3

 39 نا.قس يبأ نبدايز ند ٠ نينمؤملا ريع ا فس لأ نب ةيواعم هللا ديعأ محرلا ن يل لأ هللامد ماش ا

 01 نا هيلع يغب نم وم امو هودع نم ا ءالللا نيئمؤملا ريف 26 1-5 دق هللا ناو داعلا

 1 او.صن ونيما_لااعامج اوقرافو نا 2 9 اوعاخ يدع نب رجح مهسأر ةباسلا ةسارباا ترغءاوط

 1 نيدلاو ىملايوذو مهفارشا ورمدملا قع رايخ توعد دقو مم اتكماو مهلع للا اهافطاف انرح انل

 رصملا لع ءاحعاص ةداهم تن 2 ىلا ريمأىل نع تمعن دقو اوكعو أوز | 3-3 مولع اودهشف

 ا لجبل دسأنبديزي لاقف ءال“ وهيف نوراملاف باتكلاأ رئاع اف اذه يات 3 قف 2 معا 8

 نمر لاهللامسإ وهو أ رقف ديلا متن 5و عقدو ام غاوط م 2 مأشلايرقيف مهةرغ ا

 كاملا ع 3 ا نا ينغلب دعو دعل امأ 'يناه نإ حرش نء نع :مؤملا 5 ةيواعم هللأ كبح ل مدرلا

 1 ل ل 7 لاا ىنؤيو 6-3 نم 2 رج ىلع ينداج د د ف يندا 5

 : ا 8 لئاو ل 2ك ف هعدق 27 ناو هقاق ا ناف مدلاو كا ملوح و ني يك و

 ؛ تصصتقاام تءهفداي ز ىلإ ب -- اذهدع مولا سيدف 5 داعم نمدسش و أدق الإ اذه يرأام

 لخفاوفعاا نإ يرا اناحاو لضفا مهاتق نا يرأ انامحاق مهياع ةد اهثنااو هباحأ او ر>> 2000

 ةداهش عم مهيف كذع مل !:هانعت 3 د ع دق يد 1 4يحعح 2 ٍديزب م هيلا دايز سى تك و مهاتق ن

 هلادباحصأو | نوح 20 أف رصملا اذه ّق ةحاح كلم :اك ناف م أ مهو م ع ب ريمه ل اهأ

 اهاشال هنءرب ىعان |نيئمؤمملا ريمأغابا روج مح هللاَةف دايز 2 اع مهريخأف هباكأو 00 ديزي رث

 هريخاو باكل ةبواعم ىلع ة هيدعد 0 ديزي مد ءانطالاو ءادعالا انماع ده اعاو | عامة 0

 || نيلحرلا معا يف هللا دبع 91 سو ردع> ند ندع قدحدا دايز ةبواعم لاَقذ رء>لوش

 || كرت ىدتكلا مقرالا يف رح> نب لاَ بلطو 0ع نب ديزماو هل اممهوف ةلح ند نيذللا

3 
1 
 ا

 | ناركنب ديعَد ىف يتاذ.ءطا كلام نب ةزم© باطو هلديهوف ا ةمتع يف روءالاوبا ىاط
 1 ةريبه نب كلام ماقف هلربس ىل>ف يميقلا ةيوح نب هللا دبع ىف ةماسم نب بيبح بلطو هل هبهوف
 ا انيس او ىعاضتلا ضايف نب'ةيده ةيواعم ثدبو هتنب يف ساحو بذغت هعفشبإ ف د هلآ

 يم.تخلا لاقف ءاسملا دنع مهوناف يردبلا فيرص وبا هل لاقي | م0 رخ تاو ىنالكلا للا دبع نبا

 00 وجي نمت ىنامجا مهللا نار نب ديعس لاقف انفصت وبحو انفصن لد روعالا يار نيح
 "ههه ع حصص ص م صم ع هه ع مع ص هع 2 2 م وج مو ومع 2 رج م حج مو مع ع ير صمم وع مسح 7
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 ضار ىنع تناو مهناوهب مركن نم ىناعجا .مهللا يزئملا ناس> نب نمحرلا دبع لاقف ضار |
 لوسر ءاج ذإ مهعم هناف مهلا ةيواعم لوسر ءاخ دارا ا الا هللا يبأف لقال يدفن تضرمع املاطف
 نءالاو ىلع ن.ةءاربلا مكدع ضرعن نأ ان ىمأ دقاناةيواعم لسر مط لاقف ةينامث ىتو مهنم ةتسن ةيلي |
 كرصملهأةداهشب تلح دق كك ءامدن اعزب نينمؤملا ريمأو ؟ انلتق من ناوك انكرت اذه متاسف ناف هل |

 مهدويقب اومأف نياعاف ا: اولاق يكلي لخي لجحرلا اذه نءاؤرباف كلذ نع افع دق هنا ريغ مكيلع

 ؟ انيأر دق ءالؤهاي ةب واعم باصأ لاق اوحبصأ اماف نولصي هلك ليلا اوءاقف مهنافك أب ىنأو تلغ
 مكحلا يفراح نم لوأ وه اولاقنامع يف مكاوقام انو ربخأف ءاعدلا متدحأ و ةالصلا ملطأ ةحرابلا ||
 لجرلا اذه نم نؤربت اولاقو ملا اوماق من مكب فرعا ناك نينءؤملا ريءا اولاقف قا ريغب لمعو ظ

 هل لاقف ىردبلا فيرص يلا يدي يف ةصيق عقوف هلتفي الحر ممم لجر لك ذخأفهالوتن لب اولاق

 21 محر كنرب لاقف كريغ ىناتةيلف نءأ ىا نأ كم وقو يعوق نيب رسثلا نإ ةصييق

 الالي تاموتإم ناو اق. ناكر لأ رع درج م لاق مث هبحاص يعاضقلا لتقو هلتقن
ْ 
ْ 

 اوربي ل الواو 5 رصقأ طق ةالص تياصام هللاو لاو فرصنا 7 ىلدف يل_ءهل اولاقف تيلص ا

 لها ناف انتما ىلع كب دعتسن انإ موالا لاق م اهنم ريكس نا تيبحال توملا ن٠ عز ينام نا |

 نيحاسملانمسراف لوا يناف انومتاتق نّئل هللاو اما اننولتعب ماشلا لها نإو انيلع اودوش دق ةفوكلا

 تغسل روعالا .ضانفلا نب ةبده هيلا ىتق انالك هتح نيلسلل -نم لحر لوأو اهقار )0
 ىلاملاقف كءحاص نم ا رباف كعدب اناف توملانه ع زال كناتعزالك لاقف )١( هلئاصف تدعراف

 فيفعن مر و ةاكحت نينه رلادبعلا ف رفن ع اولد يت>ادحاوادحاو مهمواتةباوابق أو هلت برلا ظ |

 هوربخاف ةيواعم ىلا اوثميف هتلاقم لثم لحرلا اذه ىف لوقت نحن نينماوملا ريما ىلا انب اوثعبا

 مالسالاوخأ ميق كاوثم دعبي الو رجحاي دعبتال ىزنملا هل لاقف رجح ىلا اتفتلاف امهب يفوتنا ثعبف
 الثمتم لاقف يزذملا تفتلاف اهب يضعه مث كلذ وحم ىمءثحلا لاقوتننك

 ةرخ ًالارادلا ىلاةلئازلا رادلا هذه نم لوقنم كنا ةءواعماي هللا هللا هل لاق يملا هيلع لخد املف
 ربما كلوقهيف لوقأ لاق ىلع يف لوقتام لاقف انءامد تكفس مفو انام تدرأ امع لؤسمو ةمئادلا

 يناربغ كل وه لاف ه.رهوتةساف يمثل هللادنع نب رش ماقو هب هللا نيدب ناك يذلا قلغان5

 ْ رظتني ناكف لد وملا لزف ناطاس هل مادام ةفوكلا لخدبال نا ىلع هقلطأ مْ هس 10 هسااح

 هل لاقف ناس> نب نمحرلا درع ىلع لبقاو رهشب ةيواعم ىلق تا ةفوكلا ىلا دوعيل ةيواعم توم

 نيهاثلاو فؤرءملاب نيرمالاو | ريثك هللا نيرك اذلا نم هنا دهشا لاق ىلع يف لوقتا٠ ةعيبر اخااي
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 ىلا ةيوأعم هب تعبف هبف م 5 ف هم وق نم دح | مث سيل هن | يف ةءا يد أ ولا ةعس رال تملدف كاب | لي لاق كاسفن تاق لاق

 هب مدق املف هلق رش ةلّقاو اهاها وه ىلا ةيوقعلاب هيقاعف هب تثعب نه رش اذه نا هللا 2 دانز ا

 ةغيسمهم» لتق نم ناكف هلاجر نع فخم وبا لاق ايح هنفدف فطانلا سبق ىلا هب ثعب دايز ىلع ظ

 يدنعلاةغيض نب ةصيقويفاببشلا لبش نب ىىدويمرضحلا دادش نب كيرشو يدع نب رجح رفن
 12 م امو ىزعلا ناسح نب نمحرلا دبغو ىزنعلا نايخ نب:مادكو ىرقنملا باهش نب زرحمو

 ىمس نب ءاقروو ىلحيلا فوع نب مصاعو يم.هللا ةيوح نب هللا دبعو ىمعتملا فيفع نب 2

 نع نإ داعسو نزاوه نم 0 تالا ٠ نإ هنت -عو يدع :كلا هللا دبع نب مث ور و يلحبلا |

 قلو !لاق ىضرف ةمهرد تلا هلام رجح بدسإ بضغامل ةريمه نب كلاما ةيواعم ثعبو يناذمطا ظ

 رحح لتق ةفوكلا 1 لوأ نولوشت ىانلا 0 1 أَ 2 ينأ نبأ ينئدحف |

 لاق ليروط ربدالا .نبا نم ىل موي هنوم دنع لوه ةيواعم للعجو لاق نيسحلا لتقو دايز ةوعدو ظ

 دلع تشع 0 , يماع يب نم قاسم نب لئوت نب كلنا دبع ينئدحو فحم وبأ |

 باغ ع ندهل لاقف مها دقو هياع مدقف هباصأو رح ىف ةيواعم ىلا ماش» نب ثرحلا نب ن نهرا ْ

 تناكو لاق تاءتحافةيمس نبأ ينا>و يموق ءاملح 0 كلثم ينعباغ ني> لاقف نايفسيا مل يح كنع

 لق انريغل هيف انك اه دشايلا روهالاانب تلا الا طقايش ريغن ملانا الوالوقن امع هللا يضر هشنئاع |

 ارحح يبرت ةدنك نم ةارما تلاقو ار.تعماحاح هتءلعام املسمل ناك نإ هللاوامأ رحح |

 0 ارحح ير نا كيلء * ريذملا رمقلا اها عفر 0

 ريمالا معز 5 هلتقل * برح نب ةيواعم ىلا ريس
 رععبلا اع ا.كحر 5 5 «# انوم تامارحح تاي الا

 ريدسلاو قئروخلا اها باطو

 ريدطم نزف اهي م نآكك

 * رجح دعا رباجلا تعبرت
« 

 رورسلاو ةمالسلا كتقلت * يدع ينب رحح رجح ايآلا
 نإ

*« 

 الوحم هل دالبلا تحصاو

 يح لب وطب طلع تفاعل
 # ريزو هتمارشنم هل * اقح هلع راخلا لتقيرب

 رعصإإ ايندلا نم كله ىلا # موق معز لكف كلم ناف

 ءل
 ارو ارنا اخو 3 لامح تيار اذا نحا
 انمحاتام ىريخ كردعل «* ىدعسل لف ليحرلا دفا دقو

 لءر حيرس نبال ءانغلاو فوع نب نمرلا دبع تنب يدعس يف هلوةي ةعيبر ىلأ نب ردعل رعشلا

 فوع نب ثرحلا تنب يليل يف رخآ تيب عم تببلا اذه لاق رمع نا ىلبق دقو شبح نع يطسولإب
 : وهو ءانغ اضيا هو يرملا

 ربكز هل قثمد ّق اخيشو
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000 
 0086000000 ا ا ااا ا ا ا ا ا تت 77777777-ب-7--_ب ب77

 انيدوزف تاخم نا كلاون * يدشن ءامش أ نأ ليلاب إلا

 انيىمأتامىرظنافكقارف * انم ناحولبحرلادفا دقو
 يو ل يح هيو زر رصنلاب لوأاليقث ضي رغلا هب ينغأ

 ديعلاق لاق دارا ْن ١ قراط نع رشرلا ند رخ قرخا) حرس نبأ ىلإ هب هيي نم سانلا

 ةعمر ينأ 5 2 تأ رذدحسملا يف ةساح فوعنب 0 عاتلب يده اك يدر نحل

 تلاَقف 2 اهمداخ اعانأ هفاوط ي ثق احلف اًيياف كفاوط تيضق اذإ هيلا ت اسرأف فاوطلا يف

 لاقف شي رقنم لاجحلات اير كناساب لوانتل 6 هللا مرحيف ارداسلازءام ةعيبر يأن اان كحبو

 اهدعناف ىف تاقامو تلاقك ف تاقام 00-5 كنعاذه يب

 ايو ااحه تا ارنا ياو ٠ ىدعس لاجتيأر ذل

 ا ام يرظناف البحر * 00 كلهأ نايدعسا

 رمح دشنا لاق لسم نب هللا دع ىثدحو ( ريبزلا لاق.) لغتنا كرو هللا يوني هرمآ تافأ

 ينأف قيتع 00 3 رف لاق *# -- لاح تر اذا ٠ 2 * هلوق قيتع نادل هعيبرىفأ نا

 نبااي هللا يوةتبءرهأ تلاقف ن "نحن دام كافور لوق اهدشن ًافةرازف : قىضرأ و هرم بانحلاب يدعس

 لاق يوزلا ن 0 كك معيملأ نءدحاولا ديعنب قزاطينثد>و ( ريبزلالاق ) قيدصلا

 ضع كيك ىفك اهل لاقف ةلغب ىلع ريسي وهو يرماف وع نب ث را تذييل ةعسريلا نب ربع للا

 لاقف تفقوف ك.ف تلقام

 انيلونف تلح نا كلاوت #* ىسش ءافش نا ليلاب الأ 1

 رك ذف نع“ نبدمم نع رذنملانب مهارإ را اذه رد 0 هيلع تدر | مانغا اه لاق

 اهولح نال ح.حصلاوهو تيللا اذهاهدعناف ف وعن ثرطاتنب 1 ذماعإ قيتعي اننانأ

 مهويورأ ا( امف ريبزلا ةباورو فوعنب نمحرلادب 3 تلي ديفا هنشاعو اا ضرا نم بانملاب :

 كنك لاق ملح ب دح نع ريب زا نع يعرح ( ينر أ ) ىلياو ىيعس يف ني رعشلا طالتخالا

 تديلاب فوطإ ةعيبر يأ نر تأرف مارحلا دجسملا ف ةسلاح فوع نب نم-رلا دبع تنب يدعس
 مرح يف ارداس ةمرسر يبأ نباي كارآ الأ تلاقف اهانأف انف كفاوط نم تغرف اذإ هيلا تاسرأف |

 تعءمس اما لوقلا نم اذه كنع ىعد هذه 2 لاق هفسلا اذه م ىلإ كخحيو هللا فاخت امأ هللا

 هلوق 0 تاق اثال تااق كيف تاقامأ

 سل
 بالخلاو ندحلا ىلع اهم * ا

 ينالطو ىدم_هدت لاطأ ام «. ءزجأ م ىذلا يزيفملا تيل
 ىناصتوىوه ىلع مالث ال ذإ * انءايا ىنملا انل درت تناك

 بارش بح>و ا.ظ ىلع ىنم # هبيطو تارفلا ءام ام درعسأ

 بايفلا .ةنافأ. :ةليسملا" يعرب نلت كاولكو كب از تاق كن ا
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 | ىطسولاب لبقث فيقتح ضن رفلا ءانَغو يعاشبلا نع يطدولاب المر ىلذهلا ءانغ لماكلا نمهضورع
 | اذهو توهب ناسنا كنكلو افرح تلق امم د تاق ىنا هللالعام قسافاي هللا كازخأ تلاقن ورمع

 ع ( *« هدربو تارفلا ءامام ديمسأ * عشوم ي 0 تلاه غ1 يف يفغآ را

 3 | اك لس فيجا دقو خا ف هيف رك ذام رمم ظقلو نوذغملا هربغ امعاو نيكسأ
| 
ُ 

 5 | ب اموب هد 00

 يدب ا بق ةعم " كلا قسانا هللا ةذغا 0 0 -- بضغو هدب نم حدقلا عضو

 أ 0 هللأو هدعل 0 0 اذه 01

 ظ كو
 لباوو دو> ىمسولا ن م هماع نإ مءداحو ين» نيب ربق لاز الف

 3 لئاق لاقام ريض 7 3 ارونم افوعو اناذوح تدق

 ' 3 0 ىدلا ردا اذحو يراش الانكرا نادل رمشلاو ليووطلا نم هضورع

 ا
0 

 أ

 ا ا
 د

 اضيا مهتم مهو ينفملا ةيرام : نب ثركلا ربق هنا ل و يناسفلا مجالا نو هل نيء مج الارق

 نبا ىلا موق هبسأ دقو اع 31 نم هش كشثال 08 يطسولاب لوا لش فا قخ ءالملا َه زعل ءانغلاو

 ا
 اي كلذو ةشئاع

 4 رابخا ج5 | م ءاليملا ةزع انخأ ا
 ١
 زاجحلاب ءا بدلا رم عقوملا ءانغلا ينَع نه مدقا ىهو ةدملا اع دكسو راصن ل ةالوم نع خ ا

 مكعم يف اهليعل ءالبملا تءمسو اهلج نو( و اهحو ءاسنلا لما 5 تناكو هل ح لق كاع ْ

 اكو تارشلاب ة 4ه رغم ا لب ليقو كلذب هَ مهلا كاحر لان همشناو ءاللملا سقات تل لدو ا

 ءالملا تدمس | ما حيحصلاو هب 1 نع قحسا نإ داح كالذ 15 5 راق ددراو ًاءام 2 3 لوش

 ]| ءالملا ةزنع تناك لاق ديعم نع بتاكلا سذوب نع عماح نبا ىل رك ذ قحسا لاق امدشم يف اماما

 م || نفت تناكو هفيلأت الو هتعنص الو ءؤادا اهيمبال ءانغلا ىلع ةعوبطم تو ا ل حا ا

 1 ظ أ امذأتسا ةقار تناكو ةقاوو يلو طولا والا و تتوؤو قريس لح مئادقلا نمنايقلا يفاغأ |

 37 ا ايلع ت تفلأو 7 ام ةنع تاقلذ ةيسراقل !ا' يناغأ امنع ةئدملا راخ تياسو طعن مدق املف.

 |( قحسل لقد هيلع مطاحرو مهءاسأ نغرعو ةانفلا» ةمدلا له. نتف مة نَع لوا روف ةسخ انا

 | عدا ع نسحأ ناك ام اهرد هلل اولاق ةزنع اورك ذ اذا ةنيدملا لهأ غياشم دجو هلا ريبزلا لاق او

 3 | فرظأو اههجو لجأو يهالملا رئاسو فزاع ماو هازال اهبرض نس أو 2 يدنأو 2 دمو
 01 0 ) قدحسا لاق ) 1200 حلو اهسشن نيمو اهتلخ مرك و اهدا ب رقأو امال

4 



 ( سر

 نو نع يأ 0 ا لاق اف كوتلأ ن نيم ةليمح نع ديعم نع طايس نع ءينأ | :

 ق اناا 6ع دا اهءانغ و نع ند عب ةئدملا 3 ا هس 2 2 حرم نإا ناك لاق | |

 برضو ىنغ ند لك ىلع ةاضفملا راصت ألا ةالوم لاق .' ع اا 0 ل ني 000 ظ 4

 مقي ناك زرحم نبا نأ ةير أ نب م ا 0 لاق ) ءاسنااو كاحرلا ٠ نم ند .ءلاو فزاعملاب |

 ( قحسا لاق ) امع ذ>ا 0 ةنعد ل -اررو 5 ةياللع ا م مقِف هئدملا لا رو ةيالث ذك |
 3 ناكو ءالمملا ةنع 0 يانا رثك أ ناك ًانيوط نأ ينيدملا ينغملا ريرح نء يلا ين ”دحو | 0

 مالسإو لضاف قاحخو عراب لاح م ءالا نع ىئ نم 21- همس كوشي اه قو اذا ناكو اهراود ظ

 اها أ نكاب كياتأال باع يود ءوشأا نع ٍىهتو هلهأ نم حو ركاب نأ ساد هيوشبال | 1

 6 نه اهساحت لع سر ىلع رب ءدطلا ناكف 1 2 واح تا اذا تناك لاق مث اه- ا لزنأو | 3

2 

 ددع ضو موي 5ع نا دم يماس لا هللا د.ع وبأ ىندخو:( قحسا لاقل نك طا

 لاق هنا :طالا نا رعش ىف هف زعم ىلع ينغت ضو 0 دقو ةليح |

 انقر ا نمياَع ةساو نإ 1 حاص 0 يناللع ظ

 هم كك 5 دقو اه وانَع ا ّه كيعم لاق كلذ ن ا يل طق نوعماس || عمس اف لاق |

 انل ةالوم ةنع تناك ىراصن ألا ناسح نب حاص نع يل رك ذو ( ق>_-| لاق ) ةباش يصوأ

 اطر ف (عركخ هع ا : يبأ نباو رفمج نب هللا دبع ناكو ةليمح ةفيفع تناكوأ

 ا نيدبر ماع امطلاقف ءاوشلاب اؤاح تح 1 اء لزب فنيه م ادب ماعطا هلأس ناكفهنا نجرلا أ

 0 نمو لولا اذه نييوطق كوش ع كنط اه اهمالس نا لاق هسار رش كر 0

 ةميظع ةحيص حاصو هنا وشف ءرعش خم 'يث يف ا 7 ينأ نأ ربع موب تنغو مهنغتف |

 ةعم كال .أ ملام هللاو تعمس يففا لاق باطخلا انأاب لهجلا كريغا موقلا هل لاق قاف: الف اهعم قص |

 تيان: نين ناس ناك لاق قدك نع انأالا ادب عوبأ ينادحو ( قحسا لاقو ) ىلقع الو يه

 نب دق نعزتنازلا نوي رج"( كرا ) ةئدملا ناي رئاس ىلع اهمدقي ناكو ءالمملا ةزعدب 7 ْ
 ا

 ب بلا عمتجاف ملوأف هتنب يراضن ألا تبان نب ديز نتخ لاق رفع 2 يوزخملا نسحلا |

 لقنو دُئمول هريص) نفك كيو تنل نب ناس> رض>و ةئردملا 0 ةماعو راصن و نورداه ا

 20 6 | 4 ءاع نسل ناوذ هنادي ناب موو 0 اذع ء سرعأ ىعد اذا كلوش ناكو ه4عيس

 0 رجح يف عضو ةباش ذئموي يهو ءالبلا تدب ايفو هلا 6_3

 و 0 ةيدأم 0 يب انا 0 ل 0 وبا هي ديدي اهل 4 مو ناسرملا 1 1
 لاق تبا' نب ناسحر عش نادّةش ناتذق وا ةلق
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 0 نا نم هيحيمبام ىبتحم اف 0 03 انداَؤ ز اذاف اديز نا اءيملا "يعوب 4: 0 حب نات لاق

 يدقاولا نع هسا ن عقد دأ نإ دامح نع عبكو (انريخا ١ كوت تنال نا رعوم 0 هابا /

 الآ يف هكا ىلا ائيعد لوق, ديز نب ةحراخ تع.س لاق هيبأ نع دانزاأ يبا ن 3 نععرلا دع

 ذئموبوهو ةدحاو ةدئاموىل لع ام 3 اعرضح دق تبان نبناسخو | 0 ة>حراخ لاق طب

 نيديلابو دي رثاادبلاب ينعي نيدي مادي ماعط هني إ لاس ماعط يق اذإناكف. ا او و كي /
 نع

 أ مادا نيتيراج اونا ماعطلان 0 ادع 0 اماق هال تا ناد م 8 َِظ لاق اذاف 50 0 4 ءاو علا

 نانح 0 اَمنَعَو 0 اي اًيريخو اء هزم 0 اتساح ةنعيرخذالاو ةهاز

 ' اذإو ءاكللا هنع 0 8 ذاق نكد 2 عو# 200 1 ادهني غنم م يئار 1 دق »*# لو 0 امد 5

 / ىلاهتجاحاملوقيف هوبأ دف أشغل 0 1 ردع لتح اذإ نه رلاد.ع هنبا ىرا تكف ىب ات

 ١ دنع نإ ديعس تءوس لاو ي رءاظلا 0 نب 2 1 5 تي يدقاولا لاق 1 ءاكإ
. 

| 

| 

 اء اقارلا نود يضم كك له قا بام ىليلخ رظنا ظ

| 
| 

 عضوو هشار هلع قاسأ هلزيم ىلإ طيب يف ةيدام نم ناسح ىلشا ال لوش 0

 | | ىلايل دعب 1سم 1 اميحاصو ة 0 قتر 006 لاقو يرآذالا ىلع هءل>ر يدحإ

 أ ةيمورلا نينغر تايمور 5 ناف رمشع تر ارذقل لاف. ن راح مْ مسبق 0 نب ةل>ح عم اناث. اهاح

 2 ع ا

 نم هين نم هيلا دق ناكو ة ةصيبق ن نانإ هيلا ن 0 0 ريخلا ةززلا اع

 أ ل قرار ةجفلا فادح يف حش علا كسلا ينأو بهذلاو ةضفلا فاح يف كاس 1او ريثملا هل ب مذو

 نيحانرلا :فانَص أو نيءسابلاو سآلا هتحم شرف برشا يلح اذإ 00 0

 وه لصفني ةيفيص كيه ااودوج أو جانا اا نطب .اشاص ناكناو ايتاش ناك نا ىدنملا دوملا |

 ىلع علخالا طق امويهعم تاجامهللاوالو هيشأامو كنفلا ءارفلا ءاتشلا يفو تفرصلا يف اهب 0

 ريغنه لذبو كدَكو لاهل نب لح حا 2 هنا اد نم ٍيريغ ىلعو مويا كلذ يف هيلع تلا هباس

 ' ءاحف كرشلا ىلع كيو ةدد لع 2 طق قَح هنم تن 1 ترد ندحاو هجو نسح عم 0

 نم ديلا اذه نوبرشت نوماسم مويلا 0 ءرك امو را انكرتو رفك-لك هب احف مالسالاب هللا

 ١ اهقرافيو هتيحاص بحاص» يت> حادقا لل هدحأ برشي الف بطرلاو نهزلا نه خيضفلاو رّقلا

 نع يرهوجلا زيزعلا دبع نب دمت ( ينربخا ) نوهن الف لبالا بئارغ برضت ام هيف برضتو |
 نب ةحراخن ع هما نع دان ول ينأ نبا نامعن ءااحعؤذلا نع ىربب زلا بعصم نع ينبيدملا بوبا ينأ ]

 م ءالملا 5ع نإ هنإ ا 5 سواح انيلع لقت ماعطلان ا رئاملف 4 دازو هلم ديز

 50 ند هاقليلا نود رص #ئ 0 باس ٍلياْخ رآ اخنأ

 م وبلا راس م كسل هللاحبقف تسل < مه ركدقلامأ قسافلا لمع اذه لاق ردس يت» ناس- ىف

 1 م نع ةورع نب ماشه 0 1 بعصم هم نع ريد زلا نع يصرح يفربأ فرصناف م ءاقو

 000 ا 11 2 رادع منا هدباو اح يعدو نانع ل2 لل ةيداه ىلا د
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 لاق لوالا يطأ ىف ىدضألا نع
 د> |نمءاقليلا نود سأؤأ ان له قاح بارد ىل ياخ رظنا

 لف ةنافطلا نيب ريح 011 نم اتم نا ان كلك
 دربلاك ةو_دحؤلا ضيبو طيررلا يف عمادملا روح اروخ ناع

 درقلاك باحلا هياغ جلتلا لئح اهودؤ ىرمتب نؤد نف

 ددج خبرس لك نم نمطق. * امو تاسخلا ىدباو يفا

 درسغلا ضحاسملا :تودو حبصلا قافيف نامدلا ثيدح ييوها
 يدلب يدّتحا نميند>حروصي * تطيهام دع ادهش لوقت

 ىدب تيغتنا اذاىعدن ىثحي * الو سبحلاب شدخلاشدخاال

 ىلاوزر< نا ىلإ تمس ليف فن 2 هقو رصنيلاب ىلهر ءالملا ةزءل ءانغلاو تباث نب ناس 1 سلا

 يف قاطم لوأ له تابنالا ىف هن انو ع يقام دم اش رك ف لس يلإ و ءالملا ةزع

 | اهب بيش يتاا هذه اثءشو ورم نع ىلعسوأ هن يفأن مح .>-رلا ديعل ا امفو قحد ا نغ رضا .يرحأ

 اخ يك تدار كاد 0 5 00 2 بعممو ىدق اولا 3 3 ناسح |

 ا مهوجي 0 مسا و او ىلإ اهلخ هن فعول
 عوضوف نادم فق ممودو * مهاوقءابرت ا ق6 كل دّقل

 عوجلا هراد يف هلتةيس اراح © اماذا لازال د تع

 عوطقم ءاياعلاو دجملا من غابينأ # بح اوونام مهعنءيس ناو

 عوف مدملاوييسح ىرذلايفو# 7 ع اومعز اولعدقو

 عيقافالا ظمنلا اهلل# اذإ * هبشيغت 0 1 ا ما ليو

 عوذتم طاينلا ن هركب عارذ # ةكراب هو اهالص يف هناك ظ

 درع ا نع دانزلا يأ نب مماقلا نأ ن عرمان مهأرب 2 نع ريبزلا ن نع ير (ينرخأ» |

 تناكو دومب نه ةكسام ينب نم ورم تنب هذه ءاثعس ش لاق ديز نب ةحراخ ن دعم ء نمحرلا |

 | ةاروتل ةساردلا تيب ىلت يتلا دوهلا نمار دق دا يوتا نك وقل اك 0 ضد ا

 كلذ 0 ناسح لاَقف مهف ردق اذ ناكو |]

 1 تت نءمايالا ىدمل ل م 5 هلق مرركلا يباصت يف له

 1 تيفال «* كلا نع كقفا ول ائ ةءش لوقت

 دنالا ةديلك اوماضي ملم © وقو ناسالاو فيتتلا يل ىلإ ظ
 هلوق هب ىنغو ءاثمشيف تبان نبناسح هلاقاممو ءانغلا بف ىتااتايبالا قابرك ذو

 مايا ينيمو يملا نءظءو * ماقملا موسر ناس جاهام '

 ام يداوب اس ا جي # هد اضعأ مده دق يؤالاو
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 اك ري رم لظلاو < .!ناواح نوثاولاكردأدق
 ماملايفىريوا>يص بهذي #* اهفيط ينقرأ ة هليصا

 مارب فعنب رذسلا اهفلام #* لفطم ةيبظ الايه له

 ماغلا يعضوطخلاب را:م # هفرط ارئاف الا نغ يعرن

 مامغلا ل الط < فص ريف. * دراي بقث اهاف نأك
 ماخلافتقتعمركت نب نم # ةروس اه ءابهصب جش

 مايهقاقر طدو يبد بد * م اسد ساكلا ىف بري

 ماظعلا رثف كشوب ةقايرد # اه 0 0 2 - م

 مازاديدشي رفذل قاتحم # سأرب وذ رحأ 1

 ماتقلاب اهاهأ ىعرت ءاهش * تليقاذا راحللاونب يموق اهنف لو

 || يت الو راملا لذختال ظ ماصخل موي مدخن الو ىل رم
 | تبيلا يف يلعسولا ىرم يف رثولا قالطاب لمر فيفخ ديملل ءانغلاو ناحل رغشلا |

 ١ يطع لول لمرلا نم م حرس نبال 1 هيف نأ يا ءطا 2 رشع يداخلا 5 عساتلاو عب عبارلاو ايلا

 ا قوصمكوع ل جام بري فرعت سوالا نيبو مى 0 >< يف ناسح اًعوض تاسإالا هدهو ظ

 1 0 00 لاق بعصم ا نع ديزل نكح يارخ 3 0 نم

 . 6 0 0 هللا دبع 2 كلذو ةدانع نب دعم 0 ذوب | |و> رخو 07

 ْ كلذ 1 ناسح لاف سوال ل دئمو لوطلا ناكو 6-01 ىلا مهب تاّقو ًاريدش الات 2

 م ل ا نءظمو * ماقملاءودر ناب جاهام ظ

 | نب دمع نع 11 نإ مدقلا نيرع 00 0

 5 | تيب ركذ ام ةنيدملا لهأ ن م لحر لاق لاق يبطاخلا مهاربا نب نامع ن ت0 0 0

 درغلا صاسملا تودو 217 0 ظ

 اف لوش يتلا ههديصق ن م تييلا اذهو لاق ت :ك 6 ةوتفلا يف تدع الإ

 حا نمءاقلبلانود ننؤت ان له قاح باب ىل اذ ر اخنأ ظ

 ا اا رح لذ ( يرخأ ) امرك ذ نيتلا نيتيوارلا ريغ رشا اذه قءاضأ ىور دقو
| | 
 ريب زلا نب هللا دبع نيدابع نب ىحي نبباهولا دبع ن كاان طر رات نع رير+ نإ بهو نع |

 رت نم هيرلا نانق 0001 نن خيش نع

 تو نقع فر نأ يا تر اذ هورف لق م اق نس نا

 لضفملا ميركلا ةيرام نبا ربق #2 مها ريق دنع ةنف> دالوا



 ليقملا داوعلا ن ع نولأ-: ال مما ام قح :نوششن - َ

 ياخي مهرك دل يردمعل قدافلا م كنأ لاو مل َ ف تطقس هنأ اننا قح ب دقل + لا

 ا وه ىتلا ةديتفتلا نم هيف ينغبام راسو تؤضلا 0 2

©» 

 تس وص

 لضفملا داوحلا ةيرام نبا ريق #« مهسبا ربق هنع ةنفح دالوا

8 0 

 ل. قمل ا ع نولأبال *»# 0 ورح نو_كثغي

 ليش ب رعل هيفو ديشن هؤادتبا لف الل خ1 تان ند ناس هلق نيريسل هيف نأ شبح وذ و

 هلوق ةديصقلا هذه نع هيف ينغي اممو هيف كشيال كو

 كسوصم
 ليشمل قارا حك ف ينطاعف ريصعلا بلح اهاتاك

 ليست كار سوال سكر 5 يف اع 0 0

 اهاتلك ىوري اهريغو ورمعو قحسا نع يطسولا ىرم يف ًاقاظم الهر قلصوملا مهاربأ هانغ

 | ممملا حتشب لصفمال و داصلا حّفو مملا ركب لصقمال ىوريو ريصعال لعفلا لمحم ريصعلا ب

 نع هبا نع ةياكح دربملا نع شفخالا ناماس نب ىلع كلذب انزخعأ ثاسنلا وهو كان *

 نتيحف ع يريبزلا بمصم ينثدح قحسا لاق ءالبملا ةنع كا ىلا كثدخلا عجر يه يم.صالا

 لها نم كسا 0 ةنيدملاب ناك لاق هدج نع 0 5 زلم ينأ نب هللا دبع نب هللا دبع

 ىنغل نيساخالا ضعبل ة هينغم ةيراح عجسأ رفعح ََ هللا د.ع يدغل ناكو هقفلاو غلا ْ

 2 هيلع كا كر وماهو ام(م) رثمساف #2 اقام امامح يسمأو 3اس تناب #»

 اعقو ما .موالا راطا ىلابا اف # 5 "ا وق كلف اول

 * نع هلاك لا 7 ثثعب م مهرد نخل نع راب 85 5 ءاللب 1 نع نم 1 هذخا ٠ نم 1

 : ةيراخلا كلت هنع هنذ>ا نمت توحلا اذه عمسل نا بنا هل لاف هنع هقدصو هانإ ةدلعاف هريخ

 ءاطع هللا يشم ى

 رمل هلاق فكغش يا وألا ءاتإا مهب هب روس ول

 نرسل رب تيب ا ا ا تا لا ا ا 00095

 ( رمشع سداش يناغالا 0
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 هف اع رفمح نأ لاقف هلع اشغم رو لجرلا قصف هتتفف ءايإ هننغ اهل لاقو ةزمب اعدف من لاق
 بديت أ لاق 2 0 لاق 00 غلب اذه لكأ هللاق قاف أ ملف 0 ىلع حضن و ءاملا ءاملا

 «تممس نإ يلا نوكي بكف اهح !الاناو اهريغ نم هتم.-نيح ينلانام تب أر دقلاق اممم هممست نأ

 اهذخ لاقو تجرخأف 5 سمعأف اهرعف اولا [نارْنإ اهفرمتفأ لاق ايكلم ىلع ردقأ الانأؤ اهنم

 يس ”كدحأو يع تءالاقو هيلحرو هيدي لخرلا لدقف ضيع نعالا اه || ْت رظنامهللاو كل ىف

 مالغاياذكه اكلم ءأن أى ضر اام لاف | ريثك٠ ءاعدهلاعدو ىلع ىلإ تددرو يموق نيب شدع 5 قف رو

 اج متييو هب متع الكل اهني" لثم اهعم لما

 دي ترسل ذه هيد ع

 0 ب وص

 املصلاو بيشلاالا ثداو 1 نع تو ىذلاناكأ --- و

 همم وهيناثلاتيبلانأ يمءدالا معزو ةيلمل نب سدك يفب أ يذعالل رعشلاو طي.ىدلانم هضومع

 همت نع ىيءدالا ىخانبا نمرلا ديع نع همت نعيديزملا سايعلان بدم ( ا ( يذعالا دزحمو

 وهو ىثثعالا هتلحم ًادحاو ًاتببالإ هِلَغب مل طق اعيش ءارعشلا نمادحا تلحتاملاق
 اهاضلاوليثلا ال[ ماو لا نم .* تركت يذلاناكامو ىنتركذأو

 هعقدو كلذ قحسإ 0 ديعلفبأ ةياب نرورم 3 3و يلع اب ل واليقت فيفخ ءالبملا ةز 2 ةلءاملا

 ناكلاق دن مالسن. | يف ”دحو قحسا لاو هل ظ هنإ لدو رحدتتلاب لوأ لقت ضِإ رغلل كو

 0 طلعو 0 ا ريل هللأ دب ع 7 يأ ءاليملا ةزعب ايحعم قب“ نإ

 رن أ حضدقف ءانغلا ىعد درع 0 3 ريمالا 1 اهامنأف 0 كك يي ع ا الا

 ُهْل لقف كيحاص لا عجور أرذعح نا هل لاَقف مهءاسنو مهلاحر تكد كنا و رك دوكتمةنيدملا

 3 دل 5 نع باس 2 ةأرماوأ دسف لل>ر اعا ةنيدملا يف تيدانالا ك لع مقأ ينع

 يبانباو ا !|ا١رفءح نبا لخدو هيَنَهَدَحأ 0 ف كالذي لودر ملا يدانف هصأ كلو الربظيو هف صن

 يأ اطقلا رعشل هتنءفاشاغف يتاهو تمام كنلوبعالاه 1١ لاقف دكت قياع

 ليطلا كب تلاط ناو تياب ناو « للطلا اهيا ملساف كورلا
 ' فيلا ذه د دمس نأ دع كباكر كردا ينار ا رفعح 0 هللا دع لاَقف ابرط قدع ينبأ نب زهاف

 رخا عضا و يف يناغالا ن 5 راخالا هذه يفام ةيسسنأ تضمدقو ةلص نه

 . ع ؟ .

 اريطنفج (ءانيوتت تلم ف كلام لكم ارورسمناك نم
 رتل جاس لبق نش دق # هاب دس | رساوح ءاسنلا دم
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 )هة١(

 هصخامباو تقولا كلذ ىف هبدن. نها ينمي .راحسالا جار لبق نث. دق هلوق لماكلا نم هضو ع.

 سوش بورغ لكذ هراذاو ني اردد سحءشلا عولط و د

 ءانغلاو ىبعلا دايز نب عيب رال رعشلا »8 فيضالاهب وسغ دنع وةراغال سءشلا عواط دنع هنركذ امئاف

 معا هللاو قحسا نع رصنلا ير يف رنا لمد جرس نئال 1

 رمثلا اذه ةينو راسا او ع بنر د

 دعو نق ب بطن ةرع نب دجف بت نانسي كا سس

 بابا ةيطاق همأو راز نب ريص» نب نالايع كا سف نإ دعس نب نافطغ نب ثنر نب صضخغإ ن نأ

 ءاسنخلا لوق اماو ًاحيص تاريغملاف.يلاعتو كرات هللا لاق.تاراغلاو

 3 صضيغا نب راعا نب ل نب ةنراح نب رضا: نب ور#< بش را ماو بشر ا

 4ب : وأعم لأس او دا ةرامحعو عيبرلا مهو 2ك أمنيا لاشي ناك تامدعالا 00 ضو نافطغ 1

 تاب حزما يفو ةياللث تاناو. لا اوزواع نا موماع رظحو 1 .حالاو تانويماا نع ب رعلا ءاملع

 | دلاخو صودالا مآ ةيويفلا حابوتتتب .> اهاقو اودع ن لف تدر داع تدب ةيءطاق اودع ثالث

 ثا هللا دع نإ ديز نب كلام نا 2 دنع تاب ةيوامو بالك نب 92 يي ةعسرو كلامو '

 هللادع نب ديزنب (١١س دعن  ةرارز ينب ةمتاعوب>ا>و طيقا مأ هو م 2 9 نب مراد

 برعءلاتدمفةعبس يدعلا هللا دمع نب دايز نه بشرا تنب ةءطاف تدلو لاق حاطناا نإ طاص نبا

 ةدءاط 0 ي-و* يف ند و طاص نإ 5- لاق ي وم نب دم لاق مهرايخ مهو ةيازلل مهم نيبحنملا

 رئأو تاهواا وهوةرامعو لو كلا هللاَسو عب رلا منش لاق كلذ سا يم ذجعقلام امه 0 ديلولاو

 ورع وقال وجو كلامو نورطاوهوثرحلاودربلاوهو سقو ةعقاولا وهو سراوفلا س ا وهو

 ناعدح 3و هللا ديع .نأي ر.علا نام 5 ىثادحو حاطتلا نا لاق 4 نإ 1” لاق كار دلا وهو

 تلاق لضفأ كدب ىأ ةينيلا هذه برب كتدشناط لاقف ةيعكلاب تالا بذر ا تنب ةمطاقساال 1

 0 >و حاطنلا نبا لاق لقا ا دك نا 5 9 لب ال ةرامع كب م رلا

 ديما مها امني نع ةءطاف تيل لاق ءاسللا وبا يف ”دد 3 8 .دعلا صقح نب دوز ناظقلا

 ممم ادحاو تاحاف(؟) هللاوما يرداام يش ثععو نسق لبال يقل لب ال ةرامح ليال عسب ر 3 تلاقف

 س وداق هأ نفك هاذه امو ناةودل سدع. )52 4

 يلا هينا و تايلضفملا حرش يفي رامنالانباهدروا مالكلا اذه ما مىنمادحأو تادامهلوق 0
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 ١ ام اهلوق اما ناظقللا ونا لاق ةقام ىلع هيلو الق همم الو الغ هتعضرا الو ا هيدلوالو اعدت

 نأ وهو انتي هتدلو الو اهاوقو ضدملا لبقو رهطلا ربدفف هلمحا ملوقتف امضت مهم ًادحاو تلمح

 مل ىا البق هتعنم الو يبدن بلخا نا لبق هتمضرا ام ىا اليغ هتعضرا الو هسار لق هالجر جرخم

 لاق ناظقيلا وبا ينندحو حاطالا نبا لاق 035 وهو ىا ةقام ىلع هّدبأ و ةلئاقلا دنع نمالا هد

 تكاقوءزداوب لهجلا ىف ىثخيالو ءريام دعتال عيبرأا يف تلاقو فاضي ةليل عبشي الو فاخي ةلل

 وبا اهظفحم م ءاشأ نيرح الآ يق ت 9 تلاقو يضغا ردق اذاو يذرأ لكس اذاو يضا منعاذأ . س 0 3

 يب نملجر نع شايع نبأ ين , دح لاق ين ى ْندح لاق يم حلا ينندحو حاطنلا نا لاقو ناظ هللا

 معاو اهتُتاَر دحو ا كم يهو و هلق هيلعتحرطف فض ةمظاق فاض لاق سع

 ريصي مل هنا مث فكف تحاصف اهسفن نع اهدارأف ًاضرا كرحهنا مث اهنع فكف هب تحاصف اهم اند
 اذه نا تااقف اهانآف سوفاي تحاص مت * هياع تضيقف سانا دشا نم يه اذاف هب تثطف اهشاوف

 يندارا اذهناتلاقف اهانأف سناب تدانفهب كيءاعف ين. ريك ١ ىخا لاقف هيف يرئاف يدفن نع يندارا
 اه لاقفدل كلذ تركذف اهانآف ةرامعاي تدانف هياسف ىنء ربك | يا اهل لاقف هيف ىرت افا يسفن نع
 لاقفهل كلذ ترك ذف عيبرلا تعدف كم ربك | وهف كاخا انوعدول ينباي هل تلاقف هلتق داراو فيسلا
 حاظنلانبا لاقي هذف بهذي هولذو مكفيض اولتقتالو مك..| اونزن الف مم اولاق دايز ىنباي يننوعطتقا

 ئط متاح لاقيو ريهزنب سيفدنا لاقي ةءطاق نم دايز ينب حدمي ءارعشلا ضع لاقو

 عيذص 0 مهلك عطاوق © ًافويس تدلو ةينح وذ

 2 ءاتشلا ةمعاطو فز م ناصح مهراحو

 عبرلا ينم هنامز لاوط 3 ًاعرج يتم ا

 ةنارح اودار مم اموق بطاخي مهيف مولاخ ب سوا نن ةيلسولاكو

 عيبر لو 1 5 ناف *« ةعا3ح نوفحر ان را

 عيزيوهو مام الا هماسعأو < هللا بون ار تح اتا كاذو
 عيج وهفموقلا يأر كش اذا * اهمصب يطبرحلا ءادبقفر
 عيمسوهو ءاروعلا نع 2 * ي دعلا ىلع لة ىلو | ىل د

 ٍةرامح نب عيبرلا هل لاشو ' ىطط ط نم ىل>ر لاقو

 دايز ىنباك اكلاه را ملف ينهظفأ ثداوحلا نكت ناف

 1 10 لما ا ًامضودهتلمح ام هللآو ارش طبات | تلاق هظفلو ارش طبات 53

 1 الون ايينجوزوئااليغهتمضراالو سارلال يق نياجترلا جورتوهو اند هندلو الوءرقلا ا 52

 . .يفهينوأكاب تيبف ناط م عن نا وهو ةقام ىلع هّدبأ الو راهلا 2-7715 برش وهو الش هنهرح

 3 : ..- .ندت. ىو ع ض و ةدام يف ارش طبات مال برعلا ناسل |
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 0س للسبب ببر

 ذايملا ةحفقالا نوجلا نم“ + انك ناس ناس
 دانت :ؤأ ةملاست اكولثعأ © مولع اطب انتل ضرألا تا

 ينب ىلع يرازفلا رد, نب ةفيذح وذا ردب نب: لتخ اغأ لاق ينابشلا ورمع وبأ ىنثدحت مرثالا (لاقو)

 يف نب هكنوحج الانءارو هام 8 5 اني رياك لان تا 0 ما 3 1

 كب بهذأ 00 هوس نه 5 ديباج و هواشأ 0 كل هه يف را ا || نال ادبا حاد دايز

 نء اف وذ تناف رنعبلا ند اهسار ع ا تهر اع ىفهاذ هنأ 1-5 أملف ىلبا لع يمعرت 2

 0 نب هللا دبع ىمع ينادح لاق يذنز ءلا نا لا نب د2 ( ىنثدحو ) اف راعا لب قداب .نأ |

 كالام نب صم أع وهو الوسط بعاللم ءارب د دقو لاق ف ارعالا نا َنَع بتي.ح كَ دع انريخ أ لاق

 وهو رفعح نب كلام نب ةعسر تا ديبل موعمو ةدينعو ةيواعمو ليفط هيوذخاو 2 رفع نا

 ع نا.عتلا مذ 3-0 عيبرلا ناكو ىدبعلا دايز 531 عيبرلا هدنع اودحوف رذ 1 34 نامعتلا ىلع مالغ

 هعباس نوحرس ين« ناهعنلل اف 3 رح ناكو لفوت نا نوح ه هل لاقي ردات عا ثلا لهأ ن م لحر

 هيلا ُثعل ةنارش نع وا نأ 0 اذإ ناكو 3 ملا هؤذة ساق ةمدانملاو 0 نسح 2 ناكو

 نورمضاوناكن وب رمجلا م دقاءاف لماكتا يعدي ناك ودايز نإ عيبرلا ىلإ و هل ناك يداطتم يءاطالا ىلإ و

 وسب تطور أ مم كالذ لعفف مم هم 0 مث نءط نعد ا عيبرلا الخ اذاف جا تافعتلا

 كلذ لق م 0 6-0 0 همم 5 ةاموب هاع اولذدف مع 525000 رفعج ٌْ

 0 2 0 مهاب ودخو 1 أ طف“ 0 ٍق دينلو انا 0 8 نم و مهساحم برشو ١

 كم . 00 0 3 أريعب ل 0 لو 15 6 00 0 مهل لاَقُف هووحم -كف د

 ههدو انعدَصَو كلملا ىلع | ةءاغ دو كالاخ اولاقف 23 تح يفهم تناك َسع يف ند 0

 هياكل م ل 0 رحزاف قو د نا اودع ل ىلع نورد -5-- مهل لاقف

 41م || 0 هه مشل كولر اناف | ولاق 2 لاق * يس لل ند كدنع لهو أولاقت أ هدعل 7 نانشلا

 )١( ةبرتلا هذه لاق ةبرتلا ىعدب ضر ,الاب 0 قد قرولا ةليلق نأ. طقلا ه هقيقد مومادق ةلقمل :

 لياق اعد لياك !معرفو ليكض م 0 م ا راد لهؤت الو ارا 9 ل يتلا |

 اهدشأو يعم اهنبحأو ع 0 0 عئاض اهم 6 مقملاو 1 | ماكاو عشاخام مو عساش -

 سليف ةمأ ن 0 2 كل نسوا رك نا يلاوقلا اعدجو اه اسعتف ًاملق
 'يذب د مف اان 3 1 59 : اورظنا 2 ْط 55 انيأر كيف ىرنف حبصل اولاقف

 هوقمر 0 يام 08 ورش انها - 2 ذاو هرطاخ يف 0 ىدهعمو ا | لع ءاح اع ماكشي اعإو

 هللاو تنا اولاق أوحب ض املف + 23 د ا مدكبإ وهف ال الدر 0 دق هوالعا مهراصبأب

 تسمم

 دولا يف هلاق ةح ع ا 09



 ا ل يربيلالا'/'|
0 
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 ىدغتي هود وف نامعتلا ىلع مهعمدب اودغ مث ةلح ه 11 ل اركدرو هبار اوتلخ انعايلا
 ءادغلا نم غرف املف دوفولا نم ةءولمت سلاغلاو رادلاو هريغ همم سيل نالك أي اهو عيبرلا هعمو |

 3 | مهجاح ن م هل اومدق يذلا نامعتال اورك ذه مه سمأ ب راقت ناك دقو هيلع اول> دف نيب رفمحال نذأ

 1 لوقيو زري ديل ماقف مهمالك يف عيبرلا ضرتعاف |
 ا هعزةم يتماه 6 يأ د : # هعد نم ري ءاده براي

 ةعرس نه ىيركلا ريخلا بهاواي

* 

#« 

 0 لا بأ 3 جاع از ءزدس ىع رح
 نإ

 نإ

 01 هءصعص نب صاع راخ ن*و ان )١( هعبرالا نينيلاما وذ ني

 »# ةعيصإ أمذ ل اذ دب هنإو هعموأم صرب نم تن

 : ]ا (؟) هم.طأ ايش بلطن | اءاك با يراوب يح اهلخدي

 دقا هللاو ال لاق تن 12105 1 لاق هقمري ارزش عسب ر رلا ىلا نا.ءالا تفتلا هداشنا نم غرف احاف ش

 نعالا تيبأ لاقف يعامط ىلع ثرخ دقل مالغلا اذ مل فأ نا..ءالا لاقف مثلا قمل نبا ىلع بذك
 اًده لبق ءرملا تنآو لف ريغ ءاسن نءيعو لدا مالكلا اذ تادنل 0 تلف دل قا امأ

 ” ]| هيلا ثعيف هلزتم ىلا فرصناف ع مبرلا ماقوا وح رذاف رفءح ين نامعنلا صاف هرحدح يف ةميّ

 نأ تفوت دق ينا عيبرلا هيلا 0 ىلا فارصنالا رضا هج وتم ناك أم بسسد ناممتل
 ىسانلا نم كرضذح نم 2 قدر نم ادب تلو دريل هلاقام 0 رقودق نوكي

 2 هب تازام ىلع ارداق الو ًاثيش دييا لاق امم كنا 0007 5 اا 106 لاق م تسل 1

 | عيبرلالاقف كلهأب قحلاف نسال

 0110و ك6 ةيم ايلتعاه ع ! ةعس ىل نا - يلاد-- تلحتو .نال

 (سرالب وش شيرنمةشيراولدعيل# اهمججاب مح تازوول ثرحب 0 *

 "ا كعو احلم مكيعر لثم ال * اهب لوقبلا راوعا عاريا ع2

-- 

02 

7 

55 

 )١( كلام نب ليفطو هيما بعالام رفعح نب كلام ةسمح مه هعبرالا نينيلام 1 وب هلوقو 5 3

  7ش سماع ينب فارش 3 مهو كلام نب ةيواعمو كلام نب ةديبعو كلام نب ةعسرو ليفطلا نب

 كوقوهو هدر يف ىلّقو ءارفلا نعلوقلا اذه لقنو لاثءالا عم نم ها ةيفاقلا لال أ
  0نارعاشا زو الاضيا هدريف ليقو تام هابأ 0 الا لقي ملروفصع نبأ ن ١ ا

 مهنم دحاو لكلو يدادغيلانم ارصتخ ها نزولا ةماقالبذك, ناب فيك رءشلا نزوةماقال نحلي |

  20ا | ءاكحلا دوعم ةيواعمو قريضملا لاز يماسو كزرق سراف م هرم الأ بعالام ضاعف

 هع :ىوريو 1 ها نيربقملا عبر ةعدرو
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 اليفوت نباو اموب يساطنلا عم © ًاثكتم نامعناي كضراب قرباف ٠
 نامستلا هلاك |

 ,الوتتش ثيح ينع كل>رب دزرش

 هل_هاح فكرلاو هب ترك ذ دقف

 اليطانالا كنع عدو ىلع رثكت *

 )١( الينلاو ماشلالهالاعيادرو *

 (؟) اليلحش قارباهب يطملاجوه * تعرخ ام دعب هنم كؤافتنا اه

 (عرالبقاذا ؟يشنم كراذتعا اه * ابذك ناو ًاقح نإ كلذ ليق دق
 الوطن اواضرعزنافرطلاامرشناو * ةعساو ضرالا تيارث يحب قاف

 فرعي يتلا عئاقولا كلت ضء؛يف هلق ناكو ريعزنب كلام لتةميف دايز نب عيب رااهلوقير ىلا ذه

 نب دمحو شفخالا ناماس نب ىلع ير مف كلذ يف بسلا ناكو ءاريغلاو سحادب اهؤد.م

 ةديبع يأ" ن ع ذامد ناسغ ينأو بح نب دهم نع يركلا 57 غنا انثدح الاق يديزملا سابعلا

 فوعنب شاورقل تناك سرف هم ا نحاد ثيدح نم ناك لاق هما نع: نآدَعَس نإ مهارب او

 نب طول ناكو لاقعلا اذ يمسي ا ىولجح اط لاقي عوبري نب ةيلم# نب ديبع نب مصاع نبأ

 نيرئاس موب تاذ اول.ت>ا عوب رييغب نال ًاحادىمس اعإو حاير نب ىريمح نب نيو نر يأ
 نسر ٍىولج ىلع هب نرش ينادي نس :اح ينأ نبطوح يذبا عم كاقعلاودا ناكو ةمج يف

 ءاتسرأف' ناناتفلا ت تريدعتساف 7 ىلعا نم نا.ش كدعحضف لههو ىدو سرفلا اهار اهلق شاور

 اريرشالبخر ناكو طو ان قحلف ىلا نضض امهلءذتسأ تصظ:ا,اوتق قلاوون
 لاقفربألا هانربخاف هنأشام يناربخأف يسرف ازندقل لاو لاق سرفلا نيع ىلا رظن املف قاخلا "يم
 كين رفاه كسا اج هلو هلك ونقل 0 يمرف ءامجر خا: ىح ادبا ىذراال لاو ال كير لآ

 اطسف مكسرف ءام مكتود اولاق ةباماون كلذ يأر اءاف مظع قح اهني رم 1 مف اتلفنم ناكامن

 3 امشأو املا جرخأدقدتا نط يت> اهجريف ا 1 5 ” بارتو ءاميف هدب ل>داو هيلع

 رير> لوقي هيقو لاءااوذ هوبأ هن أك جر> وكذا انءاد ةاهتت أره شاورق اه>:3 اهيةناك أم

 لاقعلايذلوا جوعا لآ نم * انئاخ لوح نئرب دايحلا نا

 طودح 1 رفنورئاس ةيلعت ونبو اهعيش واذ وهو هّمأ عم ماسروملا 35 ءاملف لالع ينل سرف جوعاو

 انسرف وه اولاقف ناآلا 11 مْ ماعفام لع لوأ هَ أولعفت طن لأ ع ينباي هيلع وذ تلاقف هداف

 ملا هنع م كرتاشال اذا اولاق ةملعأ ون تزد" ئاز راجلج افلا هوس رولا ع مكنات وأ كوت ناو

 نيترم امتَودِإ انملظ دقل هللاو اولاق حاير وب كلذ قارا املف مهما هوعفدو ؟ؤادف وه انئيلع نعأ

 اليابإ 1 ليا 0000 * هلءاغ تسل ءادب تيمر دقف يورو )١(

 اممعرسا ًاحوه اب ناك شيتا ةقانلا يهو ءاجوه عمح مجو واولا نوكسو ءاهلا مشب جوطا (9)

 يط والا ىنغملا دها وش حرش نع ها ةفيفخلا ةقانلا ةمحعملارسكب ليلخشو

 البق اذا لوق نمال راذتعا اه * ايذك ناو اقدصزإ لق ام لبق دقيورو: (*)
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 دوجأ جرخو هللا ءاشام شاورق د.نع ثكف نيحوقل عم مهلا هب اولسراف اومركو اوملح دقلو
 قباربغ ادا نمي مف عوبرب ىبب ىلع راغا يبعلا ةهذ> نب ريهز نب سيق.نا 0 برعلا لوخ

 ريغ مهلاحر نه دهشي ملو فولخ مهو ى ا تاع شا'ورقل لبالا نم ةئامو فوع نب شاورق

 د.ةبديقم ؤهؤ هيف دن يم سرفلا نئم يف الا>ف عوبرب نب ةيلعث" نب ديع نب مآزا كب نم“ + نيمالغ

 اههدانو هب او2 قدح اري نيمالفلاب ريضف موقلا امهعساو هديق ىلح نع ْموقلا اهيا اف ديدح ف

 0 وهودوذم بن يا اذككو “اذ ناك سرفلا دوذ٠يف نوفدم ديقلا حاتفم نا نيتيراخلا ىدخا

 سق كلذ ىاراملف نيعحار ارك را مت ”هاقلظا ىح ةيلإ اة.سف ناكملا كلذ ىفالإ هنعاالزنإال ىا ناكم

 مأ لاق تنا لعاف وا الاقف سرفلا ىلإ 3 4 امكل 1 لاقذ سرفلا يف ْبْعَر ريهز :نبا

 | حيو نيتاتفلا قاطيو' هندب ىلع هدوع عج رب م 2 1 كام[ دري نأ ىلع هنم 1

 ' || نسف بادصأ كلذ" يأر املف سرفلا هيلا اعف دف ١ سيق كلذ ذ لمذف امجار مع فرصتيو'لبالا ن

 3 1 ”00 001 الحف انيع ىلإ تدق نتارعاو لبآلا نم هناء انه ادا كك طاسالا واق
 ]|| لاقش اورق ءاج املف لبالا نم ةئع مههينغ مهم يرشا 0 رمغلا كلذ يف مظعف اننود هب بهذ

 دلل كلذ يف مظمف هسرف هيلا عفدي تاكل قع نا ينأف 0 0 نأ نييعزالا نيمالغلل

 اماف سرفلا هءاع دريو ريهز نب سنق ىلا لبالاو ناناتفلا درب نا ممن ى ىُدَقف هف ا

 لا معزو هللا ءاشام 0 اد ةعو ريهز سن سيق فرصناو رمش دعب 8 شاور: كلذ طك

 ' 01 نب ةيو> نب ورمع نب ردب نب ةشبذ> و ريهز نب سدق نيب هحاه اا ناهرلا ن) مهظعل

 ١ نبرضم نب نالبغ نب سدق نب دم نب نافطغ نب ثير نب ضيغب نب نايذ نب ةرازف نب يدع

 سقلا يرلعأ لوقا هشغت اردن نب ةفيذجل ةنيق هدنعو كولا ضع ىلع لد اسق نأ ا

 مايالا ثداوح لبق 'سيملو * اننرفو بايرلاو دنط ر

 هشذح بضغف اه.تشو امادر قو ريهز نإ سيق بضغف سع هانم وا ر لن اهف ن

 أ سارفأ هدنعو بضغلا'نم هفرعإال وهو هماك, لمحق هءاع فقوف هيضرتسإ هانأف اق كلذ لن

 | انهارت ىح راجت مأ لاق اهيعنأ ة ةفيذح لاقف روم | 1[ دع لدي كلن طمربا٠ لاقو اهباعف هل

 نوح ينب دحأ مل نافطغ نب هللا دبع 50 الجرنا ناهرلا جاه يذلانا ةاورلاا ضع لاقو

 ةشذح ةياع ض رغف لاق 00 ةفدح ناد 1 ةويعوأ ي دىعلا درولا ا تدب 05 مهو

 ةمراا وذ لاق لاغلا ربملاو اريم اداوح 8 يرأام لاقف هل.>

 ل هباغي نا الو * مصخ سلف م وصخلا ىلع ربا

 هنع ىاهار نأ كل له هل لاقف ريهز نب سبق دنع لاةف ربا داوأطلا نم دنعف ةغذح هل لاقف

 000 ريهزنب سنك ايدبلا نا من يتنأو هلخ ن 2 ؟ ذ ىلع هنهارف تاعف دق 0 لاق

 ريغ 'تاغار نم ,يلإاام سيق لاذ ناهرلا 50 قو 3 كال نم نيسرف ىلع ةهشد>

 || فقوفةفيذج يأ يتدخ سدق ب رم نكن ال تولعام كنا سدق هل لا ريغ تنهارام لاقذ هفيدح

 + يبأف كلذ تدرأام لاقهقلغتل تودغ لب لاقناهرلا كءضا اوال تودغ لاق كب ادعام هل لاق هلع
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 ىلوالاكلو ناتلخ ىلف ىليق ترتذاف تأدب ناف لال ثالث ك ا سبق لاذ ناهرلا الا .ةفيدد

 ةولغ ةئام نم ةياغلا سدق لاق ادباف ةفيذ> لاق ىلوالا ىلو ناتلخ كلذ كللق ترتخءاف تأدب نإو

 اعضوو العفو 5 اذ ند ٠ يرجملاو هيل نوءعرا رامخغملاف ةقدح لاق ةباشنلاب ةيمرلا ةولغلاو

 هءااومعزف سدع وذ امأف ةءامأ نإ دعت نب ةنامث يب دحا قالغ نباوا قالغ يدب ىلع قرسلا

 ءاربغلاو كا نساك ىرءحاوءافنملاو الز رف ىردحادنا ةرازف وذ تعزو ءافنطاو راطخعاي رجا:

 ةقارس هل لاقي سدع نب ةعيطق نب دوما ىنب نه ًالجر نا ناهرلا جاه ىذلا نا مهب معزول

 كالذ هرك سيق ءاح اماف ةولغ نيم ند م ادب د سقو ردب ىنب ن٠ اءاش نهار

 نافانةيس فر يتحال وه ةعضاوملا مهل مهلا اسوق ردن ين يا مت مب رش ىلا الا طق ناهر هت 1 هل لاقو

 ةياقلاا ودع أو رطخلا اومظعأف 0 3 امألاقو كدمو نسا بضطغف 0 00 نإو ام ادق

 اولمحو أههسب مفدي دثلاو 000 كلذوداصالا 2 د كل تادرا و ند ةياغلا اوله قال كالذف اولاق

 يفإ نهد ارسل 0 ند + لاهو نيه هل لاهي لاو رف ةيلم يب ند لحر ىدب ّق لي

 نإ مث امف 0 9 ليخلا لو قباسلا ولع حو ءام ةكربلا اًوامو ا يق ١ تحأ نا وهو ةراز

 ع فيك ليحل ىلا نارظني 4 نادرا ىلا يدملا اينأ ريغز نب سدقو رد 3 ةشدد

 (1) ةنام ند 2 ا كرت لاق ساي. كتتعدخ ةفيذح لاقف اهاض راع ت تال املف هنم

 سدقأب كتقيسةشدح لاف م ريهز ليخو رب هدب د ل. تلح ةعاس 0 مْ اللثه انلضرلا

 لمحدقو لاق ةلاذعا املا ددحلا نوأ.أ اديور سف لاق سفقاي كل. تقيض لاقو الكم اهاسر أف"

 هفاح يو ءاريغلا اوفر هل مو قب بلاوهو 0 و هوئر هو 1 أول. ةدساق ةينثلاب انيك ةرازذ وس

 اهردس لش عرسأى أ اهران 1 يقف رطمتف 2 0 هيلا نم ه تلعشأوا ليا تت يح ةءاصم

 اهلمقتساف اهقبسل ةبباغلا ت دعاس ولو 0 ريغ للا حرط دقواياه» ماو اهةيس يح اسرف اسرف'

 ريم همطل يذلاناكو ني .ااودم ا احدقوا حادا وما مث ةكربلا ع وع اهو الد مْ ارد ةرازف وح

 نع ةرازف مهمفددقو سانلار تآ يف ةشذ>و سيق ءاحف ع 1 ىحسأ هدب تاني ةلذضن نبا

 2 و يق ندكالذدهش ن نءناك امناو مهول 85 ساعولب مهةطاملو مسار ةااراطلو موةيس

 ليخلا نم ةكذملا (9) يفاديما ها بيرق نه تيرجال عادخلا يدصق ناكول يأ

 هيلعف ةراخم لاش يذلا نأ يأ ةلقلا تالالاو قاتم 1 ا اهياع ينأ دق يف جا

 يفناثلاب بلاغي هناكتف هيناث خ مري ردك اكل د ك1 رج ىلا ذا نأ زوج نون

 نأ لمح يهف لاق ثيح ديع يبأ لوق ين. اذهو بالغ ادبأ هيردف ىناثلا ثلاثلابو هلك
 نركب تارالغ كرك اه نأ ين»ي ةولغ عم ءالغ تايكذملا يرجح يوربو ابالغ ي رجلا با

 ىف ةنارقا لع داب تاعي ىل نقرعشإ 8 عذجلاك ال( سوءاقلاىف اك اديعب ىأ) ائيطب اهوأشن

 ينادبملاب فورءملا يروباستلا نم هأ لضفلا ةءلح



 انفع

 ا وذ ترأف انةح 0 مظلا نه مش مهبوق ع موق ىأنال هل ىف ريهز نإ سبق 1

 أ ارااقف اوبأف انقءد ضع انوطعا سدع ومب تلاقف لهاا م:ئرعشع رطخلا ناكو 2 مهوطعي نأ

 ةنام ةرازف ىنب ن هز دحر لاق بلا قسكلاقلا م كين مالا لها اي كابن اهرغ ارو رح انولطعا
 نزام يني نم لجر ماقف قبسن مو انياع قبسأإب م 4 رقنل انك ام هللاو ءاوس دحاو زوو

 يمنا رظلا ناو هرخا يف نسحادقو ناهرلا اذه لوال ًاهراك ناك ًاسق نا موقاي لاقفةرازف نإ

 ارو اضاف العدل اهلفسف ل[ نم روزج ىلا ماقف اوبأف م كهءأ نم اروز> هوطعافرسشلا يلا الا

 ا قاطاف مهيلع سيل امب ةيازخ مهب 000 فلام نأ ا ريثكل كنالاقف هنبإ ماقف

 000 ايه نءو وه مهنع لمتح | ريهز نب سيق كلذ ىأر املف لاب تقحلف اهلاَمع مالغلا

 قب كلذ غابف لنا هلتقق ردب نب فوع ق اف مهيلع راغأ ًاسقنا مل 6 هللا ءاشام كلذ ىلع يتاف

 سدع نب ةعيطق نب بلاغ نب ذوع ينب دحا د دايزنإ عي رلا 0 اويضغو لاسفل [ومف ةرازق

 0 1 حل نم ا ةرسشع اهلمح نم اهيلع يأ يي علا ءارمشملا ) ةيلتم ءارسشع هاوار نبق َوَع
 | اذزل نإ ةيوج نب ةلضن .ةنبا ةشذح مأو فوع مأون ( جاتلا يف اهولتي قابلاو اهضعب تن ينلا
 | ةأرما ينأ ريهز نب كلام نا مث هللاءاثاماو كف ىسانلا حاططصاو. ةرازذ نب ىد_ع نب ةيلعلا

 ةفيذح كلذ غلبف رجالا ن هابي رق ةطافللااب ينتباف ةرازفنب ذوع ينب نم ةثراح تنب ةكيام اهل لاقي |

 1[ هولتهنا هوكدجونا امكلام اورظتنالو لاق هل ناس نم سارفا ىلع اناس رف هل سدف ردبب نأ

 أ عيبرلا تحن تناكو ردبنب ةفيذحر واح يسبعلا بشاننب نايفس نب هللا دبع نب دايز نب عسرلاو

 , اودهجدقو ةيشع اًؤادف هنع وفرمهنأ مث هولتقف اكلام اوقلف موقلا قاطناف ردب ةنبا ةذاعم دايز نبأ

 هءانرقعو مأ واق كراج ىلع متردقأ ة ةفذح لاقف دايز ن.عيرلا' هعمو ةشذح ىلع أوفقوف مه-أر ذأ

 نم هيلع رك ١ ال. ةشدح لاذ رام لجأ ن ء كشارقأ تكلحأ طق مويلاك تب نوم عيسرلا لاقف

 00 فوعب ريهز نب كلام اناتق انكلو ارامح لتقن ةنملانا اراح اءاعأ يذلا ناب كين وهو ةمااما

 0 ًائش امجخازتف هركام غغابيس هس :ظال ىلا لاو امأ تاقذ لتقلا هللا رحعل سب عيبرلا لاقف ردب

 : كلامه قّونلا اذ ةردن نب لت 00 اديدَش ًأطو ضرالا 3 عير رلا ماقف اقرش 0 < مالك

 01 لاقف هل دلوع هللا. لمرأ- دايزن عسيرلا ماق امل ةفيذح 9 اومعز زفة 2 لاف ريهز 3

 تاخدىت> ةيراخلاتقلطناف عنصي عيب رلانيرتام 0 عيرلا ة وأ يا هدام ىلا يه

 نه رامح ىلع لم عاتم دضنلاو تببلا رخآ ىف ةقش ءافكلا او دضنلاو ءاهتكلا نيب تدداف 3

 5 كيل قس هجم خاتم م هلق رمع شفق ةسرف يأ قح تلا دفتف عيبرلا ءاجف بشخ
 5 3 ناك م ءزكرمث اديدش ازه هزوف هلانفب زوك سم هحمرو تديلا ىلا جد مث بنذلا ل اسأ ةوكعلا

 7 .تندف ةلدلا كلت تري دق تناكو هللع لع عحطضاف اي ًاعش هل تدحرطف ا ل رطا هنأ مال لاق

 لاقو ينغت مثعأ ثدح دق كلا لاقف هنم

 ْ يرالاليلجلاءابنلا “ىبس نم * راح ضحغا ملو ىلحلا مان

 0 راحسالا عم ةلوءم موقتو * ارساو> ءاسنلاى سمت هلث« نم
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 ا ا ل را

 (١١راهت او تأيلف ان كلام 5

 ظ (؟١راحسالاج ان لقا نيكي « هنيدث ارساوح ءاسنلا دم

 راظنال نودب نيح 0 « ارتست هودولا نا نك دق

 رادخالا بتيط ةقي الا له- *« *ىصاىلعهوج ولاتازرح > نش

 راوطالا يقاوع ءاسناا و> رب *. (*)ريهز نبا كلام لد ةمس0لا

 د اح !يوذاهلت ةىفيرأ نام

 * (؟)هفودعن هذ اهتانو

 اس
 ا

 5 اوكحالا 5 1- يملا الا

 راهءالاو كاارخ ملا نؤدَقي

 0-20 ءلا تناكو 2 انك ردأ دق انأ للف كلام لتقع ءادعالا ٠ نه تعش نه لوشإ 6

 1 دو ءاكملا ن ند 1 0 تك نا م ل 7 31 لوا قى -اب رضحياو 5 را واه رأت م 0 قس اهدا

 ا بدالا ةءازذ نم ما لح

 | ناسخ هلال هذ دن ءاسذلا ناك حيصلاك وه يذلا ليتةاا فدو نءحضاولا قا انهاهح يصلان امم ,

 ْ اذه نا 0 الو لكلا عم هأ ءالضفلا ضع طخ عك ءايلا ديدشتا ريهز نا هلوق مر

 | ًافوذع هلوق ىلع ةيشاح يف كلذ ناب قاسولطا

 د ل ا1 |نارك ذواصقانتيبلا اذهىورب اذكهءالملا وبألاق 5 ًافوذغ نكذلامتاحموةلوذ 0
 ْ "رعي نم مهمو ع اال را اذه يمسي ناك هنأ دب 0 6 3 ع ىورو دعقملا اذه 00 ىهسا ناك |!

 ' يفاوقلانقاعتي امف فنصملا بيرغلا يف ديبع 3 5 2 اذه ءاطا ةدايزب صقنلا ليزيفةفوذع

 ١ ةلدافلاام نيس مو ريهز نب كالام ذدَمم دمبفأهلوش دهثتساو ةلصافلا نم فرح ناصقا ءاوقالا نأ

 ظ سعألاو يريكلاو يرفصلا ضورعلا و 2 نكت روك كملا نيتلصافلا ىدحا ةلدافلا نأ مهوب اعرو

 مساقلابأ انحش ترك اذو ةيدافلا نمال دتولا نم هتمطقاذا تدبلاف صقانلا فرحلانال كلذ فران
 انأناو ةدمع فأن "انه ىح ديعإبانأ رك ذف تك ؛ رغلا نم عضوا اذه ها ع يءار ءارق تقوأ قالا | ْ

 يرغدلانم نيتاصافلايدحا ةلصافلاب دا راانأ مهوت قرلا ن 8و ١ أ ان هد 5 مل ةديع ْ

 وهوخويشلا ضع ىلركذو دعب ايف ىلا عقوام باوصلاو ةديبع يبا يفلوقلا اذه قاطاف يركشتا 1

 يلعفضورعءلانمتيبلا اذهيفناصقنلاو الصف تيبلاضوسع نوءسب مهو لصفلا ةلصافلاب دارملا نا ْ

 فرح>ناصقنرذ لو رتكلاو ملا يورلافر> 7 قالت >ا ا لش ءاوقالا اذه 1

 تقذام لاقي ٍبارشلاو مامطلايف لمعتسيو لكؤبام يذآ لاذلاو لادلابق ودعلاو تلا ولع نه

 ناسايف لاقويزيربتلا نم هاةفوذع تفذعآ لاّقيف ىندي دق هنم لمفلاوأءاذع الو فود الآ ًافوذع

 ديدزم نا درب دع ندكاو لاك ةفودع الع ذاع كر يناب: ملا زم ا تعض نانع وانا كا

 وه ائناورمعا انأ تفحص ديزي ىل لاقف لادلاب تيبلا دشنأو ريهز نب سبق تدب ه«دلاف يناييشلا



000000 
 يبت 1 ا: ب د حطم دع

 ١6ه لهون داو: قودملاو فوذملا
 راقب هوجولأا ىليط اعاكف ٠ مولع ديدحلا ٌؤدصأ نعاسمو

 رام رمشب هفرصن فوسلو # كلاه لل تةع رورم-» براي

 لاقو برحلا تءقوو مكتوذا يما عمتجا نيح اذه لاقف ربألا ةفيذح تربخاف ةارملا تءحرف

 م ةاضْق همم ناف لاي ثال أوذم اذاف هوعبا لاَقف سراوف رم 2 هدبدد> سد 2 7 0 0

 مكناف هوعدتاف اقارادق هود ّ ناوا وفرصناف ىد دقو داح وهف افا ها لو 0 وكد>و نافار ح

 قزلا قشو لربه يندال ا دق هود> وو هوءدت هولتقاف بارُش و علرف لزم» يندال ع دق د

 عيرلا نا كلذو ءائحش ريهزنإ سيق نيبو هيب ناكدقو هموق عيرلا ينأ املف اوذرصناف ىذمو

 7-12 ّ هبال نيب اهعضو كار وهو اهلا رظن املق هدتع تناك عر د قف ريهز نب سم ٠ مواس

 اىدحأ يو غش نب راعلا نم 3 بشر خا ةْنا ةمطافل نيف ضرع نه لعا عدرب لف

 عردلاب معرب 5 ايا داك 00 ن“ نئاغل يقري_كأ ضو عيميرلا م ا ىو رب تابدنم

 | ا اسنا 0 و ا لدحر لعق 5-0 5 |[ هلع درب 7

 هعامس رش نم ك.سحو اًواشام كلذف سانلا لاذ الامثو اني امب تيهذف ضل تدع دقو 8

 ابعابف ذكم اهبمدقف دايز ىنيلالبإ درطأو اوايبس يبن هل تلاقام ريهز نإ سيق فرعف الثم 0

 ديذ ىب نو تقال اب « يع ءابنالاو كلم. ملا
 ا فايساو عارداب د 3 50 3 0

 يداوحهتياغ نود اود اذو ان رف ريغل ع 0 وم

 5 ة_هادب 3 تفلد «# ءوس مصخ ت0 تع

 داؤفلا ىلع بول وا مهقت #* هم باصلا قد 2 .هادب

 يداخم ابآ تدديم ةعاذب © قرر ضذلا ينانأ اذإ تتكو

 دانزلا ثلغنم ريغ ميرك © ينا باهقيلا ونب 3 بت ملا

 ىقنك سيل ىذلا ثلغنملاو قمل دلت يتلا باقيملاو قمحالا بقولا

 ٠ داود ينا راط راج ىلإ * يوأ مْ 0 فوطأ

 برعأأ رئاسو لاذلب فرحا اذ_ه ةءبر لوقت تنأ الو نأ فدأ مل هل تاقف لاق لاذلاب ةفوذع

 دايز نب عيبرال تيبلا نا حمالاو ها لادلاب

 7 فسم“ ىو للا

7 7 

 2 ةيباةورديجتن بش ضينضسيضسست كييف ت2 ثيلعو 7 50-7 0001
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 يت تس دمج تس تس هس سمس سس سس تسسلم سس سس سس ص سس سس سس بس اسس تت

 | ينأن بن ايبصلا سمغف ريدغ ىف نويعلي ىلا نايبص جر هراوج يف داود وأ ناكو ناسش نب لهذ

 او وبأ يضر, وأ ريدغلا يف قر الإ يلا ىف يبص ىتببال لاقف ثرحلا جرخف هولتقف هيف داود

 داود ينأ لوق وهو ىخذرفتايد ريشع داود ينأ نبا يدوف

 مادملا اهيلع يدنلا جم نوعارلا اهزوخلال لبالا لبا ؛

 يدنلا جمو ىعارلا اهذوحيال ىظفح ديعس وبأ لاق
 دال:الو فيرطالابلو_هو * طرق نإ ريدا ةعسر كيلا

 ىداعالا ينع تهتف ةعيبر * لاله وأ فاخأ ام انك
 يدا 5 رلا تاذب © يلو نيدحي ءداتج :لظن
 دا رملي ىلا تاقع * طرق نبا ىلإ تخمأ ذا ىنأك

 ريهز نب سدق ًاضأ لاقو

 مهوأ مهرايخ امدح امجأ مف بر نأ

 هلارعسو 0 هيلع

0 

 مهدأ عاس اهمدقم * انخاوأرذايدرلاراذح

2« 

 محضالا ثرطارجزا 6 ان رددزلب 0 اعمر تسهم

 ظ اسقنا و رف هاإ ممالذخ فاحن سدق ناكف ريهز يب نابو دايز يفإ ناب ءاتحشلا كلت تناكف

 طظفحا مثكلام لم ركذاف كنولأ يس مهناف البإ بلطت كن اك قلطنا لاقف ًادلوم هل امالغ سد
 هلو يغب عيب لإ عمسف ديعلا مهانأف نولوشام

 راوطالا ةاوع ءاسنلاو> رت د ريهز نإ كالام - دعتفأ :

 تءمتداق بضع دو نادم 3 فىع دايز نإ عينرأا ند 0 ع هريخاو سلف ىلإ الل رعلا 2 املؤ

 ا عا ا هلا ان اناا لع اودر نا ملا اول ةرارغ ينب لاق ىلع سبع ون

 متأو هيدصألا نإ وهو ردب نب لح مكبحاص لتق اعاو يأ نبا ةيد ىلطعأال لاقق همال ردب

 يل اند دي لب 1 ل ل 2 ن فوع اودو اوناك مها سانلا شم م ءرفرعأ وهو

 نب نانس هل لاقف امانعانا اهدرب نأ دار أ ردب نب ةشغذح نأو نينس ل عبرأ لبالا كالت ىلع ينا هناَو

 اك كدت رملا انيستف انوطعأ ام ل أ مهطعتق ةءازخح انب قحالك نأ ديرتأ يرملا ةجراخ

 23م كللام نام اوذكعي نأ هللا ءا اش ام موقلا كف مرعب مولبأ الا اولشب نأ سدع وذ ينأو : ةشدح

 ةنا تااّقف هَِدَقف مي ةحااور يا 0 بتداد هامرؤ ةحاور يف 0 6 هلاليا باطن جرذ ردبإ

 كالذ يف ردن, نب كالام

 ناسرف يرجح ناموق ةريقع # كلام لثم يار نه انيع هلل
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 (1) ناهرل السر امهّيلو * .ةراعق طسقإب رسشي مل امهتيلف
 نافطغ يف 93 ليو ياف نإ هرذن بدلا س .أ هب 0

 نامتكلاس راف عجاف سَرلا وأ *:.ةءامح -نيتقرلاب .تمحيس اذا

 ذوع نإ دان مره نب دو ني يغان نأ هللإ دع.نإ عاسالا نإ م لا يمست تناك هل سرف

 3 هنْخأ ىت نم ةعبراو هيلب نه ةنالث نامذ ينب نهرو حاصلا يف يشم سدع نب ةعيطق نب لاغ 5

 1 مهو عبس تاق ناّبذ نب دعس نب ةبلن' نع هو عيبس ىدب ىلع مهاء> اوداطصب يح

 11 تما تن نادمال ر كدنع نإ عبس نب كلام هنبال لاق ةافولا هترضح اماف هدنع

 هنلدع ريصعق ردي ةنبأ اذه كلام ا تاكو كلاخل هسدح كانأ دت تمدق ول كب ينأكو ةماغ الا ْ

 ْ .ىهذاف كلذ تفخ نافاعدس فرش الف مولات اتةفهلا موقد يح موع كءدح مْ اديس كمه لاقو

 | الف كلام بلق يف هل كلذ عقوف انديس كل» لوشو < ةفيذح ل اج لن املف مهءوق ىلإ م

 هما | ءالؤه ىلا عف وداف ا نأ يف و كللاخ ك كلاماي هل لاق مْ همظعاف كالام هسأب تفاجأ عي كاد

 00 | ةيرمع لارا ةفيذح ىلا مهمفد يتح هب لزر ملو انعأ ىفرظنن نا ىلا ىدنع اونوكيل نايبصلا |

 7 ]| زربرموي لك لمح نهرلا ةفيذح ىلا كلام مفد املف ةياعث ينبا ةبرسثلا نم لم نطب نم داوب ءام
 |[ ندقاو لوقو نسا هقزع 8 دل يدانيف كان 1 لوش م لالا, يعربو اضرغ هيصئقامالغ

 | | لاوروقلا 01 كلذ هايأ 1 0 38 مولع اقاللخ 0 يدائإ لمحو كانأ دأنأ تدئح

 3 ْ أ لجفةيأ فا ةيج نو ةبينج دان علسالا دبع نب ورمع نب بدينج نإل لاقو هوركملا ىلع

 (.٠ ونيو مهاوممتجا ةرازخب نا مث ريهز نب سيق ن0 ل ا مب 0

 00 هلق ي واما رم 1 نب كلام مهم اولتقف سدع وذو مهاوقتلاف ةرم وذبو ةيلع#

 "محا ا 0 نب ةش ادد ا كلذ دهشلا 0 1 0
 : 3 ١ 59

 1 تل هىلع امره يرأال ن ا نإ عودتفملا 1 يشن فاطاب

 عودج لظن# داؤفلا قاع نإ 00 ولا ٍ

 0 ةتيصم ك0 دو 0 3 7-0 رد 0-3 دا

 0 26 3 نودبرب مهو ليلب فاعضلاو ما وسلا 0 0 3 0 ا ولاق يروطظ

 8 1 1 اوعبسأ 0 0 ا ىذ* دقو ةيقعلا 0 لع ا ترعب ا 3 كلذ

 نلف لاقل ا ركل 0 1 كسشأأ يف م 0 الو 0

 ”نهظتراسو لاملا عبتاف مهلاومأ باهذ دعل مهريز امو هللا مهدعبأ لاق 1 0 ةفيدح كردأ

 0 ا

 4 ” |[ واقماي ب ملاعريبلف ىرءتنشلا ةياورو ىسعلاةرمزعا انتا مور نالوالاناتسلا ناذهو 01(



 ما

 0 ىلع هلوأ اودر دك ردأ املف لاملا نامذ وثو ةشاددح غضو مهئارو قم ةلئاقملاو :سدع يغب

 رخا يد اوةرظنو ام بهذي 0 : ءةيلع ردقام 3 رطإ كح لمحو 1 مهم تاشإ مو

 ناسذ وذ نعل لف مه رانا 2 ليخلا أوفطعاف مخملا مقرف 0 نإموقاب ريهز نب سدق دق لاف

 اهزوح نأ 1 6 لدحرلا ةمه اعإ ناسذ و٠ لء>و حى ؟ مانع 3 ساود .ليخلاو ا

 هش ادد ريغ مه مهل ن 5 مو هب 4 2 ءااناسذ وذ 0 يح جالسلا | 0 د و دعو امىضعو

 ند ةفيدح ريح طق د مهول ا ىانلا صقش اليخ !ولَترأ و 2 1 نيده# ء”,بايخ اولسراف

 لاف ن كاللأف ا 0 0 0 ن لهذ 0 ور#و ىسعلا ةبواعم نب تا ىلع 0 فاح

 ةعدج تت 0 5 يد نإ شاورقو ريهز نب تت راو عاسالا نب ور#+و ىسعلا ةسرطق نبا

 صقر نأ ةفاذ ر> ىلع هلحرعض وف هلع لزاةهسرف ماز> يخ رعسأ دقةفيذح ناكو بدي دنجعو

 إ نأ حا و هسرف ضح أاوذرعو هوذرعف ضَرالا ىلع همدق ردض عقوذ مازحا 0 3 ا

 نأ الكل ناو يرخذالا ىلع نيلحرلا يدحإ ل ناسانلا يفو قرا لع نيديلايدحإ ل"

 ع رخلا دتشا دقو ةءانولا رفح ثاغتسا يت> ىخ»و هوعساف فتح فنءالا عمجو اممشحو

 ةرازف نب يدع ينب نماهو هو>او لالب نب ءاقروو ورم نإ شنحو ردب نب ل هعمو هسفنإ

 ا قوف رئاطلاك وا ةماعااكاصخش ترار دق ينا لاقف ةراظن رظنف عجر 0 رب مل اذاف رظنيف علطي

 عد ىئعملاو دادش سرف ةور>و ةور> ىلع دادش اذه انهوانه ةشذح لاقف انئحم لق ن٠ ةداتقلا |[

 ا اذا نوفلكح مهانييف 50 ند فا ناكال هريغ ا و كلا 02و كنع نع 3 1

 ! شاورق ءاج ملأ عاسالا 3 ور<+ ءاح مْ ليذلا نيدو 0 لش مملع افقاو ةيواعم لا دادشب

 دادشو وه ح:ةاف علسألا نإ ور# لهو اهدر طاق موهايخ > ىلع بدع - 0 هت َح اوهاتن يق

 | نيب ردب 31 كح ا هب رمضف مالحالاو لوقعلا قنا ينباي ؛ هش - لاَقف رفجلا ّق 5 :

 ثرخال قو ةهدج يعن لئاوو لتقو الثما| اصرف 9 لوقلا روثأم قا لاقو هيفتك ]

 35 كللام ند ا لمح ناكو ريهز نب كلام تيس نود ا رد ن لح ريهز نبا

 كلذ يف ريهز نب ثرحلا لاقف هلتق موب ريهز ||
 يلاوعلا دصةهلو> ةفيذح #* رن ريغ ةءايطا ىلع تكرت -

 لالب انباو رمهاقال اذا * 1 ربخعيس

 لالالعا قلع ةتلفعأ از # ينه نوالا ناكم مهربخو ا

 تددنأو تاي دلو دوم واننا نع كح ا ير ةدوملا لالخلاو ةأفاكملا قرعلا '

 نايبذ نب دهس نب ةبلعأ ىف ا ور< نب شخ هباحأف. :

 يلا: ني ةوادعلا كرها « رح هبا كردطا ةركف

 كاهشلايف كبوج لو تنأو * ورسعو..شاورقل اهتءادن
 التف نم القو رفحلا ام>تقا اهو علسالا نب ورمعو شاورقل مالا ةءادب لوقي سرتلا ب وذا
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 ١ دنس دع دجاج وج يووم: < ممسك هجم عر وهج عع عع دعم ع د تاقج حيا عدم ده ح قتال اق نك ارك ع 2 مس سلا لق دن د اص خت سل 1 :

 ريهز نب سبق لاقو ةدوعلا نالفلو ةءاديلا كل لاعبو ايش نغت مل لومي كدب يف كسرت 5
 ميريام ةءاب طار فحت ىلع '* ترم سال ا 3

 موجنلا عاطام رهدلاهياع * 1 كلزام :هيلظ الواو

 مو هعتيم يغبلاو ىغب * 'ردب نب لمح يتفلا نكلو
 مالا لجرلا لهب دقو * يمموق ىلع لد .رحلا ما

 مولظلا لدحرلا ىنغلاب عت كم1 نك نإ ملاظملا شغل الف

 جد كاس لص اف © همدتساو كرم ابل دتنالو

 : 55 نأ ابر اه يافع تاركين لاحر نم قالا
 مودل اف صنلاكطعيملاذا * ءالب برق نع كيتعي الو

 مكق3_سمو ىلع جومش * ينوسرامو لاجرلا تدسزامو
 ًاسمأ مربي ال لوجسلا ناف ةلجملاو كنإو قفرلاو يفأتلاب كيلع لوقي ميدتسك كاصع ىلدإ اه هل وق

 نب داد_ش كلذ يف لاقو هل مقتسي مل رانلا ىلع هتياصت دحي مل اذا دوعلا فقثي يذلا نأ امادبأ

 وسلا ةيَواَعَم

 راعت الو دورتال ةورجو *# يناف ينع الئاس كب 1

 زامل اهم اي ا ماما * اهارتالو (١)ءاسنلاةب رقم

 (؟)را زغام ار 0 نمتسو * هو ا فرصلايف 8

 00 0 ىأ تسو نرفع ةرصأ

 و لا يني امو ةسالع * ينع ءارسشملا يف غابأ الأ

 رابولا لسحام ل ثءاليسح *مكنمتاسح و مكن اريك

 ص عاوساااباسو7و7 مصسملللا

 لاقو لاملا 5 تناكو اهلّتقف سك ما ةيماسلا

 رابغلا عطس دقو ةينالع * نكلو ًارس ملقا مو

 ءاتشلاو ىورو (١)

 ا ةدام يف برعلا ناسايف لاقو هناوبديف يف رع ةثكا اه>رش كو 2 يور تايب الأ هده 0

 || ىلع ودغتو حورت يتلا دحاوي اهل عمسس أ لو ةديس ن ,| لاق لبالاو مثقلا نم ةربصالاو ر ب ص
 | يورو#*رازعاهمار 0 0 تكن ,و*ل>و هدا تعضلا اراه ودع تدب يورو مع ب زمتال اهلهأ

 يخاوالا رصاوالاو لاق جرفلا يبأ ةياورك ر ص ا ةدام يف هاورو اس ود مو يردتتغلا

 57 قدنلا' دشن 1 7 اممدحاو يراوالاو

 يح .  نهي سس ويفنبم

 ا ةلفامهو دحاو م زاثغو ممراشحو مملاثحو مهطرشو ممامحو مهعاعرو مملافحو سانلا ةلاسح

 | ديرمشلا ةنبأ رقاق سس كك ند اس 1 ذكمو بتاصا ناك ةغذح نا ةرازف يفب صضعل # ريو

 ةنبادن ةيش هش من ظيب "2 ثبوت تنسج نيبو بني ا ره

 ا 17د 0 د 1 ز زةز | + < 0 1

2002-0 



 1 0 د يد د

 م 9 نءباقلا قجوأف د 4ب تحب *ء :ساطتت 2 ديربلا ءاح

 او ا ينم ةفيلا لاق"* مكتفي ىف اذام ليولا كل اناق

 رع اذهو 3 توا 0 كل ءانغلاو ةيواممنإ تلذذ ني هللا ئاكلا ن 0 هضومع

 ناماس 0 ىلع يي ةفاضلا ف 2 نع ا لا موب 5 ناكو اهف 5 تام يتلا هنأ ةلغ قير هلوقأ

 نانةديعرو اىختمامنب , عيفر همساو ناسغ 3 هد يتركملا :”دح لاق شفخالا
 هنا ناكو نيحاس 0 302 أ تاق ىرددح مهباصأف ةفاصلا اور مورلا دلب ىلا اثدح هدو ةيواعم

 لاو مه*ريخ هغليق موئاك م أ هتجوز عم نارم صم ردن ادهطضم دز

 موثلك م أ ع نار ريدي # اد.طصم طا+الا ىلع تعش رااذا

 (1)مومن ل نمةنودقز هلا # مهدوتح تفالاعع ىلإبا اف ا

 مب يح انغو مم قآل يتح جر ا هلدع هتلف م6 نةدلايل هللإو خا لاَقؤ 0 نوش غابف

 ايها دحإ قم عفن ةنرانيءاسملل ةلعا تناك اذافجابيدلا باش اءملع نيتينيم نيتبقىلا رظنف ةيزطنطسقلا

 اكيع دار ل 20 عشر | مورال ةلمغا ت اك .اذلو رجا نملاو لوطلاو فوقدلا تا

 هلعش اع 0 روظأ 5 ةدحاو 5 3 الان ةلح تن كو 7 0 تنب هذه هل 2

 0 بهذ نم 0 00 تبرم 0 رح همشوف هدب 8 ديد> دومعإ ا 3

 ّ نبا ينثدح لاق عباط نوم. 031 سايعلا يف 0 ىديزملا يي وم ندمم تا م تحولا مويلاىلا

 لترا وةنواعم نإ ديزب هللا تيك هع 3 لدم 00 نورس نايس ى ”د>و ل نع ةشئاع

 لاق ةيواعم هيلا رظن اذاف لاق هتمح

 امئناملا نيزماي هيلع ىطونف *. هدسب ةنيزم حافي ملتام ناف

 لاقو ة هسانع ىلا ديرب يف ف نايفس يأن تو 0 0 ةيواعم رضتحا املف

 ل ا ةيثلا ءوز 2 »2 ناو بولا تلقلا لو آلا

 لق ا ئىش يدش ىلع فا فيحا نا ينباي لاَقف 1 رايم اهددر نأ دعب ةيواعم اههعمسف

 هرب هلل ند رع ثدأَو اصق ين 1 0 هيدع هللا ىل» هللا لوسر "يقول تنك يف كلذ

 كلذ لع !ىبر نإ و ىناب لذخو يو ينذأو يرخنم يف رعشلا لعمحاو هصيق يف يناكف تم نأ اذاف

 يأ 2دجح ةانانع أنا كلذ ىلع ليادلاو طاغ اذه يمد دةلل تقف ن نوح.م نب سارعلا لاق ايش ىنعفشي

 006 ةفئاسلابدب زو تامةيواعم نأ ى وعشنلأ ن نِ شايع نأ ع ىدع نب م ها نع هلأساف يح وه اع

 لوش اعلاف هيعش ديربلا ها

 اذه فااخيام لاث.الا عمجي فو (؟١سوداقوإ مومن وهف ليقك ممىرد+لادشاو ماسربلا موملا )١(

 111 0 ل يل ا ا ب رت م تا طم مل م سل

 ) مع سداس 0 يناغالا ري 610



 ١ع©ه(

 اعزف ه-اظرق نم سلقلاس>واف © هب يل ساطر_ب ديلا ءاح

 انحو ًابثم ىسمأ ةفيلخلا لاق « مكتفيح يف اذام ليولا كل انلق
 ن1 11 26 دم نفاع نك 2 ان: دق تداكو ا نمرالا اي تدان
 امقتنا سفنلا كالت ريداقم كشون * لجو ىلع ينو هش لزن ملنم

 0 هو ىفون دق داه نإ افق سانلا بط ساق نب كادضلا هتقدو هلسغ ىلوت يذلا ناكو

 ؛ناكولو ةمايقلا مول ىلا خزربلا وعم هير نو هند نوار 2 هوحردم ع نو ريذملا لع 2

 درامو يم ذحعقلا تكسف ساعلا لاق مَع اذه نءلعفي 00 الو كاحعضال 0 مار داح ديزي ا

 ا
 ىدح نع ي4“ ينثدح لاق راك ريب زلا ين :ددع لاق ءالعلا ىلأ نب يعرملا « ينربخأ) ًاثيش ؟ 0

 ناكو جشنف ةالصلا نه ٠ لتفنام 0 ىلص لاق هيبأ نع ةورع نبماشه ن ع

 نم عكا ع عداختيف ةعدحتلا اك نا ةيواعم هللأ محر لاق مث ةيواعم هل يأ دق

 يرذعلا ناحطب لاقاك هللاو ناك هنم أ 0 رحغا ثدالا امو انل قرافتي قرشا انك

 ره هتبطخم نعم * اهانو راملا بوكر

 اارذطاريصحاذا * مالكلانويعهيلا عير |

 ةقيقر تنب لاق وأ ةقيقر تلاق 5 هللاو ناك |

 هيف ىنغلا لك الأ # هكبأ الأ هكبأ الأ

 ا

 ا

 جى

 قل جرا نا انقر ءذ لاق ةوق هل صقن, الو لقع 1 دق ينأ ءاقب ىتب هنأ ىدو هللاو '

 لاق لاق دهس يبأ نبا انثدح لاق هيورهه نبا ان”دح لاق ىلع نب ل ) 6-0 )» سجوتسا ظ

 اكو ةنالوو ةيواعم ىل ءانأ سابع نإ نأ انباحأ نم ةعامح ينئثدح ييسملا قحسا نب دمت
 م + هلرك ذب لج لاق مث ةينه قطا اهاقلأف ةمقل هيف ىلا عفر دقو موعم ا ةامتم ا 7 ظ

 هتاخ مرك 1و ههحو لجأ ناكام دس :ه نا رد هلل ر 0 راع تامتشاو رحبلا ىف هعي 0

 كنا كحنو لاقف هيف اذه كوع لاف هر اوسأ نم لحجر ءالكلا هيلع مطقف هماح مظعأو |

 مالكلا عطقمن لعتسو كيلع ىتإ نمو كنع يمض نه ا

 فيرم
 اهي اور تب كو تدع 8 ابلغأ اعراز تير اَذِإ

 اهراد وهى لدجأ ملناو # م مرز ممراز ىهذإو

 اهران تعش ع نم يبرحو * بيز تلاس نمل ىماسف
 اهراع ةعاس عبأملو *« اهدهع اط 71 ازامو

 | نب ورمعل ءانفلاو ةيميغلا ريدح تنب بنيز هتجوز يف يضاقلا رشل رعشلا براقتملا نه هضوىع
 3 ا اق ل ال مانا ايزل قاكألا باك ىف قا ك دو وسبا تعد لعهنعر ملا ليق يناتقنا ظ
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 م7 هريخو هيسلو رح 2 0-١

 دعس اونا انندحلا لاق. ةقاجا يأ ن ثرحلا انثدح لاق فافألا ىلع نب نسحلا هب ينربخأ امف وه

 نب ةيواعم ن هللا دبع نب ىلع ينثدح لاق عبكو فاخ نب دم ينربخأو ٍبئاس /| نب ماشه نع

 ةيواعم نب مهلا نإ سيق نب ثرحلا نب يرش هنا هبسنل ةياورلا يف قفنا اهالك حرش نب ةرسسيم
 ةصاخ هربخ يف ماشه لاق يدنكلا عآم نب روث نب ةيواعم نب ثرخلا "نب: نعيارلا نب ضاق نا

 اذو دعت ةاورلا فالتحادقو تومرضحو 0 مهرئاسو مه ريغ شرأرلا ىف ةفوكلاب سلو

 اذهلاق ٠ نغب لع تاو يئراحلا 'يلاه نب يرش .كاذ طاغ اذهو ناعاو عت موضعل لاو هسن يف ١

 تتؤلا او ص هللا دنع نه حرش ىلا ر< نه اك اق و+شلأ ن نع دلا# نع يور ربخي ,

 5 حرش ناف ءاضقلاو ىلا أد قرفااو فورعم نيا>رلا نذده الكو يحءشلا هآرقو ىراحلا

 ليقو مالسلا هيلع بلاط يلا نب ىلعو باطلا نب رءءا ىضت دق ثرحلا نب خرشو ضقب مل يئاه

 لاق بكو انربذحأ دقو هي مع كيلوا بركان حيحصلاو ليحارش نب حيرشو هللا ديع نإ يرش 3

 ناك عرش ماخ نا ىلإل ينأ ن نع ىدع نب مثيطا نع نأ *”د> لاق ركب ندم نسج 0

 لو ىذا نأ تفاح عع نععا اوهدق نذلا سرفلا دالو أ نم 0| لكك كن رذلا نب يرش هشّشا

 يف يننلا دحم نب هللا دوعن 5-5 لت مما عد ةدش دنع يور دقو ةدنك ل0

 0 رفسلا نأ ناو نءيروثأا ناي .ةس ان دح لاق كرابملا نب هللا دع انثدح لاق ناد.ع امثدح لاق

 ا هللا نأ نيذلا ن نال كر كا حرش ىلا ىنارعا ءاح' لاق يبغلا

 تنانمت هل ليق اذا يرش ناك لاق نيص> ىلا نع رباح نب بوبا نع اا لاقو 5 لاق ٠

 ارعلا ىلا مث ةنيدملا ىلاجرخ ام ها ليقو عك و لاق ةدنك ديدع مالسالاب هياع هللا مأأ نب رم لاق

 هلام لقو ةئنس نورشعو ةبام ليقف هند ىف اذا فات>ا دقو اي>:ءاف هسا دعب تجوز 2 هم نال ١

 يدر راو نإ :فرمش| ةنس لع رتمعو 4 ىو ين 015 ا كلذ نم لقأ ليقو رشعو |

 ىرهزلا مهاربا وبا هنع كلذ ىور ينمملا ديعس وبا 3 كدا! نع ىفر راما ٠ نع نيم نب ىي كلذ

 لاق معن يبا ن ءديعس يبا ن عش را ن نع ىلغ نب ندحلا (انربخخا) مهن وبا كلذ ن ٠ لقا لاق ٠ نميوأ

 يسع نع ةربس ىنأ نع يدقاولا نع د.هس ونا يتريذاو ثرألا لاق ةئس نينامو ةئام حرش غاب |

 تس ةنش يف معازبا لاقو دسسوبا ( لاق:) نيميسو عستوا نينامت ةتس ىف برش ينو لاق د
 نب كالملا دنع نهز ىف تام احيرش نا ىنالا ديعس ين نع يرهزلا ميهاربا وبا لاقو نيمسسو

 ا
 تحبصا لاق تحبصا فك جرشل لبق لاق ماض نب ىلع نع قارولا نإبا نب ليعمسا يورو ةنسأ
 دبع ان”دح لاق هاضقتسا ني> رمع ربي عكو ( ىتريخاو ) ةئس نهتس اهنم تيذق ةئامو تس نبا''

 ةئامنزإ وهو حيرشل دلولاق يعمصالا ع لهس نع قاركلا اندح لاق عكو ( ينريخا ) ناورم ١

 2 22 لاق ارا رس تهوس لاق ةيعش اج لاق ةدانع نب حور انثدح لاق بوبا.نب 5 0 هللالا 5 ْ
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 ا بطمف الجر هيلع لمحف موس ىلع:اسرف لجر نم ذخا هنع هللا يضر بالمخا نب َرمع نا َلْوَق
 لاقف قارملا ًاحيرش كنيو يني لعءحا لجحرلا هل لاقف الحر كلي لمجحا رمع لاقف سرفلا

 ضاق هب ثعبو لاقام هنجيأف لاق هتذخا كمدرت ناكيلمف موس ىلع اماس ايي دعا جوال

 0 ناف ةنسلا مزلاف هللا .باتك يف نيتست ملامو !دحا هنع لست الف هللا باتك يف هتدجوام لاق مث
 نب متاح نع. ئريمنلا نع نسحلا نب هللا دبع ىنريخا لاق عكو ( ىنربخا ) كبار دهتجاف ةنسلا يف

 رت_كناالو :راضتالو راشتال هاضقتسا ني حيرششل رمع لاق .لاق ةنانك نم خنيش نع ىلهملا ةصق

 نين«ؤملا ريمااي صاعلا نب ورم لاقف عنالو

 الصخ مودا نيب اولصفو.* الدع..اودارأ .نإ ةاضقلا نإ
 الحي باص ثيفلا لثك اوناك * الهج مهنم .مكحلاب اوحزحزو

 ظ لع نينمؤملا ريمأ.ةك احن م هرك ذ نع ىنغتسيالام اهفو اهركذ ليش هك انج واح ماو

 8 اوهالا حوت نب هاد تحأ نب قدحسإ ن دمحم نب هللا د.ع هنا( ينادح ) عردلايف مي هيلا مالسلا هلع

 نع.شمالا نع مازح نب مكح ىف *د_د> .لاق .ىل>علا م ادقملا نب دحأ فيس 5 انثدح لاق

 ينم تطقس ىعرد يدوهباي لاقف يدووي عم اعرد هياع هللا تاولص ىلع فرع لاق ىم كلا مهاربإ

 ْ نإ اقلطناف نيملسملا يضذاق كذدو ينإب يدب يفو يعرد لوكام .يرداام يدوولا لاقفاذكو اذك موب ا

 ا تسلحلا اسم ناك ول يمد نإ لاقم حرش سس ,ادحف ساجأ ىلع هل لاةفهس 7-4 نءةلماق جرش را افعرشأ

 اودومتالو 96 يف مهووأ ال لوش 5 -موةياع هللأ ىله هللا لوسر تءمس ينل كلف كيدي نيب هعم

 مهولتقاف كوب ريض ناو مهوب رضاف كوي -ناو قرطلا قيضأ ىلا مهو رطضاو مهزئانجاوءيشتالو مهاض م
 00 ايوب فو يموم ظل وقامو دوبل عرش لاق يدوولا اذه عم امقرع ىعردلاقم

 || هلدهشف لعن نسحلا اعدو هلدهشف اريئاعدف دهاش نم ديال نكلو تلقاك كعردلاهلإ نينم "وللي ا

 | لوشي ل نب رمح تحس ىلع لاقف الف كل كنا 6-0 امأو اهلق دقف.كال : 0 امآل اقف

 | | ,اهأ نيب نيضقتلف انقنإ 9 5 تي هللأو ةزملا 9 بايبش يديس 85 ةداهش ع الذأ لاق ملا

 هيلع قضِخ هيضاقىلا ىعم ىبم يذم نيئمؤملا 2 يدوولا لاو يد ووأا ىلا عردلا مس 2 اموت نيعرا

 نأدبشأ 1 امطقتلاف امر له نع نك اذكموب كنم تطقس كعردل.اها,تقدص هب ىضرف

 ظ ضرفو كال سرفلا هذهو كال عردلا هذه مالاس || هءاعىلع لاقف هللا ل وسر ادم 3و هللا الإ هلإال

 نيفص موب لق يي جدع همم لزب ملف امس رفا

 مد اهايا رش حوزتو ربدح تب بنز ربخ اج

 لب ديلوا ماع بأ امد لاق مزجسمن 0 نيل بع

 يا 2 تفرضصنا لاق كاذ فكَو تلق لاك اسنلا نواف مك يب 0



 ( ن07)

 يتلا 0 دور ةيراح امهاجتو ةداسو ىلع 4قع مس ىف ةسلاح أ سعا اذاف مك يف روذدب تور 8

 كيلا ٠١ عا بارشلا يأ: ىل تلاقف :تيقتساف:ةداسو لعل ةعورط لكسب اؤةلطر 1
 املف اي رع هل اححأ يناف ائل لجسرلا اوقسا تلاق يلع رست كلذ 3 داق ءانملا مأ نيالا م أديل
 ردح تنذب بيز تااق نمو تلق َيْشِإ تلاق هذه نه تاقف ينتأف را ىلا ترظن تب رش

 ةلوغشم م ا تاق 3 قط يف 1 ىدحإ 2 لاه يف 00 يدحإ 6 مك : نب ءاسأ 5

 00 تع تفرصناف هدللل 3 م اطوا انك 5 تلاق ابحت وزت تاق ةغراف ب

 - سف امس تصاب

 َن

 0 ناماسو 4ع ِ 6 بيسملاو م "هلا 0 قورعسم فرت للا 2 رقلا يناوذا كآ تاَسرأف 0

 ىدوم ينأ نب ةدرب ينأو ة ةيعش نإ ةريغملا ب هوو ىردعلا ةطق نع نب دلاخو يعاق كا درص

 تركذ تاقىه امولاق كيلا تاق كتجاح ةيمأ بأ لاقف سلاح اهم اذاف رصعلا ةالص مهعم تيفاوف
 تماكتت وبل كناو روشه ع كب الو ة ةيغر ع مم ءام لاق ركل <> تل بفيز كيخا تنب يل

 ىلع لجرلا درف نع ترك دو سو اسوا 1 لعد لصو ه هر ذ نح هللا ا |

 لا اظاغأ كا ا ا ل يد - يلزم تغلب ف انضم َ يل موفلاتملو او ىجوزو

 0 7 “2 ًامايأ ت تقلا امقاط 3 0 تا ا ل ممجأ ن 0-5 0 " اهقالطب تءمهت اهاقينأو

 تاع تلت تدنلا ب لخاو ايكرت اضاع تدل >1 تنلا ىف تملجسا املخ اهنداع اهرا

 اممايل ريخ هللا الاثو ندع ىلصتو نيكو ىلدد نأ لحرلا ىلع 3 تاخد اذا نم ٌْ

 اهشارف ىلع ص اذاف تفتلا مْ تراصف ىناخ يش اذاف تفتلا ع ىلءا تمقف اهرش نم هللاب اذوءتيو '

 هدأ هلل دا نا تلاقف اع تينم هاودلا ىدحإ ' تاقف كسر ىلع ىل تلاقف ىد .تدن

 فعأال كاع ل 4م ”لعدشأ طق ارسم تت رسامه هللاو 0 ةس ع ةأ سما يف 4 متسأو

 0 ل ندع تاقف هنع ا بحت اهب ينثدط كقالخأ

 0ك 5 5 0 م اكل ةدررس 1 مطاحر كنس كحد واد لع ىلع تمدق مدقم ريخ

 تف لاق يثولع نأ كدا امو ساق لو ل تاقؤ ك كوروزب نأ ىحأ كناتتبا نع: قريتنا تلا

 ن* لف وه الإ 6 يرأال تركف ءاذقلا نقلَح لأ تدحرذ مْ انالث اه دنع تّقأو ةليأ 1

 هللا دا ريمي تلق كلاحو تنأ فيك ةيما ابا تااق مالسلاب هللا كايح تلق ةنالف يعا تلاقف هذه

 يف ام ًاقلخ أوسأ لاخ: يف ىرتال ةأرملا نا تااق:ءأرما رز تلف كنوز: فكي هس(

 هياط ةضايرلا م 21 كتنب |١ 8 2 تاق ةالدتما ارو 1 1 7 اهوس ىلا تزاحام أ[

 الإ طق ا يلع تديضغ ف حرش لاق فرص 3 ده 0 انت لود 4 تناكف لاك بدلا:

 رجفلا 7 0 ماما تنك ينا كاذو اهف ًالاظ اهات تنك ةرم

 ل منال بذيزاي ت َكنلَق بالا دك ل الا ماع تاقك اهانق ع نع تادف 1 رقع ءترصبأف

 قدعشل ىلا كللامّت اف يول” ص اذاف ت ع بر ةملا مب رمضت ءانالا ا 2 تادف يأ اي ءانآلا
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 و ١ .٠

 3 | ناكو باتكلا ةحافو نيتذوعملا ا اع ا رقاو حامل او. ءاملا 0 كرعا اناوي وءشأي يحد ولف ب نقلا“

 ا ودا هنأ ما بارعضل ا ال 00 ىلا نم نب ةرعسام ءهل لاه راح ىمحشاي ىل

 تم
 ا 1 رف كاع م اس هورس الجر تءار 0

 وص ١ ©»

 11 انيز برضا مولا يقبع 1 مهءاسأ نوبرمضي تار لل
 1 م

 ايلحم طااخ كسملا اهشب 26 * تيلح يهزا ىلا نيزت هان

 ا نال دع ةياك نماكلا نقول ءائئااو

0 1 
 ا

 . هن اطلس اموال 2 2 كقول وانتا“ 0

 كفكو نوؤذدلا ءام ن م كنيعا 2 فم.صمو ع 3 راد مسمر ندا

 فوقو ىلع 00 يع وهد د تردايس يت و لهجلا اهن تن 2 هع

 ' كلا ىلو ال نضاعلا نب دعس | م حدع ةديصق ند ةئيطحال رمشلا ليوطلا عارسم» نم هضورع

 ورم نع يلع-ولاب لءر حج نال ءانتلاو نامل ْ

 ع 3 |

 نب دهم نب هللا دنع انثدح لاق ةيش نب ر< انثدح لاق يرهوجلا 0 17 0 1

 سكك يفو ينأ تام نام بأي ىل )اقف ةئيططلا نب سابإ ينرقل لاق هنأ 00 و دل نع مكح

 1 طعاام قو 1 عاب هللاو به ذف دئاصت ع 4 لاقو كوبأ اهانإ هاطعأ افلا نورشع هدب

 وق هق لاق امف ديزوبأ ( لاق 7 لاو كد تاقف |

0 

 ا
1 

 ا

1 
 ا
1 
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 يفكو نوتملا ءام نم كتل »ع : فدقعو قص راد مس مر ندا

 ا ا لا انام ب ينام قرع رحل دع كلا
 فورع نونملا م ارا مرك #* هبامش ضغ بللا ليصا الولو

 * 2 فونشو ْؤاؤا اهلع باعك « هع نثب ملءادعالاب مهاذا *

 تلك ةاطقلا  ىرك :ىقبو © ةحيماو عوبتتنلا يف ايل ناصح

 فيثم ةارساا يوطمو باح> * ههحو نودن»سء.شلايراوءاشولو
 ا هك ندر انثدح الآ يرهوملا زرملا دبع"ن يجو يديزملا سايعلا نب دم ( 26 (

 نب ديعس ناك لاق هنأ نا صقل ن :دنعس نب للاخ نع يناطلا م 2 ناكل نب هللا دبع انثدح

 ا وع الأ اوزيجأ 9 "آلا لاق ءاشعلا 5 غرف اذاف سانلا يع 3 ةيواع٠ نمز ة تيدملايف صاعلا

 ش | ىهنا ٍقح اوزجحأ نذنآلا كاع لبقأمت سانلا عم ىثعتف ةئطخلا لخدف لاق هرمس لع نم ناك

 ةعلمطاو رءشلا يف 8 هعد لاق هءانإ مت قلاو اءلف ىنأف هياعد اعأف 0 :-أ لاف هع طخلا ىلا

 كا ب اب يح عع وح سرح هيج يح يح سوح يسد كبح يرجح يحي يح يحج كا كب هاي يني بل



: 0 
 سس للللاللاالااااا0ا007اا0707ا7ا7اا7ا7اا7ااا7اااااااااالبلا

 برعلارغشأ نم ديعسلاق ءارعشلا عاش الو رعشلا ديح مدصأأم هللاوةفيطخلا لاقف قطنيال قرطم
 لوسي يذلا لاق اذهاي

 مادعالا 1 ردق نم دقف * نكلو امدغ راتقالا دع

 ماركلاس ؤرلا مه ماذح ن. #* اوناب بزاقالا نم لاحر نف

 ا ىدص يف مهلف * ميلع نوثللاو توملا ظاس
 # مايالا م 0 ة> فوس #* نانأ لك 50 ؟ اذكو

 أ هدعت اف هيتدشن أف لاق يأ لاق هيورتوأ لاك يذايالا كاؤداؤزيأ لاف ردكلا اذه لوا نو كلل ١
 لوس ىذلا لاق يناثلا نمو لاق هلك رعشلا

 بررالا عدخم دقو عضلات غابي دقف تنس اه حئافأ
 هللاو لاق نم 3 ” هل لاق من ءدعتأف هد ذاق لاق أ لاق هيور 32 اق د .ع لاق اذهل وش نمو لاق

 مع رعشلاب ىنريقع تءفر م ” ىرخالا ىلع يلجر ىد>إ تءضو اذا ةنغر 5 ةيهر دنع يب كبس

 دق كحيو لاق ةعطملا لاق تنأ نمو لاق ءاملانع رداضلا ليصفلا ءاوع يفاوقلا لأ ل
 ناكو كدنع ني..اكلانيذهناكمل مك لاق ةليالا ذنم كاشن امكن تنأ و كنا ىلا انهوذل تعاع

 باب نب ىدغ ى تفلح يدطاءوتم نيديوس مدع ناكو هوجو ل

 : هلوق ةئيطحلا هدعنأف نيساكلا
 ان ينباكوأ لا كاده « ليم ينباك لعام تسسلأ
 تان ةن دلل كلوقو هدا رت نا ردا
 باذلامدض بزاعكتبو * يتبل ا ءارعلاب نالحأو

 مهم يدنع -- ا 1 رمعل دعس هل لاقف هت فتلا دقو عرب ١ يذلا لا بزاتكلا

 هداك يندشنأف

 سم طايزلا يف“ ءالف ع م نو ود
 بِيلص وهف محالا هنع ددخم * هم ةلق كررغي الف ديس

 هل ةفح يوربو
 بوُؤي ني>رغلا ماعغلا يو * اعبر 'انع باغ انع باغ اذا

 8 .هجرلا اذا »ب هران 2 ىلا 0 ءفلأ

 مف كلوقي يف ولأ هندصق ل ا ع 2 مرد 2 را هل ىمأف

 امف مف لوش # فيصمو علب سم راد مسر نمأ *

 فو:شو ولْوا اهيلع بابك « 0-5 م ءادعألاب مه اذا

 يبأ نع متاح وبأ انربخأ لاق هيدا نسل نا < ( ينربخأ ) يرخأ فالآ ةرشع ءاطعأف

 بارق ذ ةئيطخلا ىلا طرششاا ىهتناف هيف دازو ديعس نب دلاخ هاورام وح ثيدحلا اذهب ةديبع

 ديعس نم تناحو موقي نأ ىنأف هومشب نأ اودار اف طاشر لا ى“ نس 0 ريك هجولا ح حتبأ

 ديف



)4٠( 

 يارا ند هل لاق 6 هدم اقف 5 لق ىد سع يب ند كر فق ةئطخلا لقا لاق 2

 ام ىف انلمحو انارقف ةيرقلا هده لها نم ف رش لحر ىلا تندم ولف انلخاو اًندرا دق انا

 | نعم جرخو مالكلا هيلع دع لق يس ىدنعام لاقو هيلا رذتعاف هلأف صاعلا نب داعش نيل

 داراف ماكتيال دعقف ةئطخا ليقاف هدرف ةئيطخلا هنا ريذاف هنع لاسي ثءف دلاخ هب بانراف هدنع

 كوي يذلا لاقف سانلا رمشأ نء لاَقف مالكلا هت نأ كلاج

١ 

 د نسف يدي فشلا

 مشي مشلا قال نهو هرشنإ »*# هض معن ود نهفو رءملا له 4# نهو

 | دنع نم كاذب جرش نالمحو ةودكب هل صاو هيراقع ضعب هذه هناساح ضعبل دلاخ لاف

 ينغأو انا ىتدل نيح *# (١1)ينوب لتيييايل اذ.

 : انا زف افق رقو ءاكعإو #* تا رطع ا راو> انيار ذا

 5 انلعف ام انح5 نولس ذأ * 5 هللا كرابي ال مهام

 هايل ويطر رمل

 رف

 3 نع رصنبلا ىرجيف قاطم ٠

 مد ةيسلو ةحراخ ن ءامسا نب كلام رايخا زججو

 اهنأف بسنلا اذه يغ.دقو يرازهلاردب نب ةفيدح نب ندحنب ةحراخ نب ا نب كلام وه

 1! طم راثواوةهفرشوةرازف نم ترلا اذه رك ذو ءراخ تضم دقويفاوقلا تيوع
 ةنايخ ىفليوط نح دعب نايس انا دده ةتحأ جوزت 3 تعا ا نب كالام ىلو فسوب نب جاجحلا

 #هو ركم لك هلانو ةفاطع حأ ةنانخ لع تروظن ناين هما ل اطو كلذدعب هالخ من هيلعترهظ

 . وحرم دمع نب هللأ دم ,ءانادحلاف ةيش نب رم ا”دح لاقي رهوجلا زيزءلادبع نب دعت |ءريخ رخل

 هتجوز ءامماتنب دنهو جاححلا فاتحا لاق ىلالطا دمحم نب .ماشهيف *دح لاقىموه نب يدع نبا

 , هيلع اع اسوم ناكو نجسلان 00 0 ةحراخ نب ءام- 5 كلام يلا ثعبف نبق تانب ةعقو يف

 ١ ,تنأو هيلاموقأال تلاقف كيخأىلا يعوق لاقف دنع ىلع لبقأ مث هب هد ثيدحلا نع هلأ سف جاجحلل
 أ لاقف هحرف ينازااهمسح . مثلا هام نئاكلا تملعام ةباو كن] لاف هيلع ا |ةافهيلع طخاس

 لجو رع لادنع رق>أ نالةنلاوف هج رفينازلا ريمالا لوق امألاق لقلاق تملك ريمالا يلنذأنا

 ريمألا لع ول هللاوف هبسح مثلا هلوقاحاو هعش الف دح ىلع هل هلل ب نانم ريماآلا نيع َق دعو

 ينذخا اب ينذخاف ترفوف ىن ::ا دقلف نوؤخيفا هلوقامأو 000 مل ىنم قفا لدحر ناكم

 بف لاقءالكلا ارنع لثم نم اهب تيدقفال اهرسأب ايندلا تكلمولو ىروط :ءارو ناك ام تعبف هب

 للا 2 ةفوكلاب هب رق يروثك ينوب لد : دملا يف )1(



 : 0ك :

 يراويلابت عدو لعتكاذ ىلا دنه تيثوذ ءام-أ نب كلا كاق كيذأب دئهاي كنأد لاقو جاجملا
 جاححلا لع تاو مْ 0 أ تدلل ةرسصتأو ينو ماما ىلا 3 تيغأو ىديدح خم نعزو

 لاق تف هذ اق كلمع لإ نإ دهعلا اذه نز كيو لاو نأ ص ىلع يد,ءامفو دوهع هنادي ناب و

 يف سدحلا يف ناك هنا لاَسو 2 ( كاك ) رشا نم غلب ام هب غابو امع هل نع يتلا ه:يالو يو

 قاتشافحلملاو دامرلابهب رشي ناك ىذلاءاملا هل باشي ناك> هلاو>أ لك يف هيلع ًاقيضع ةيناثلا ةعفدلا
 هيلا رظن املف هب يقأف ءام ىتتساذإ هثدحي وه انيبف رضحأف هيلا لسرأف ًاءوب هثيدح ىلإ جاجحلا
 نء بره هنا لاقيو لاق هيقف دامرلاو حبملاب طاخ دقو هب ىتأف نجحسلا ءا١ تاه ال لاق جاجحلا

 ريجتسيف مأشلا ىلإ يضعذأ هلها ضدب هيلا بتكو لاق جاجا تام ين - ايرا وت« لزي مف سدا

 راحت:ماو كلذ 0 باتع نب دلاخ ناك ةوءرمعم ىلا دوه َّق 0 ّقَح يل ينإ ضم

 نآهلأسي هسأيلا كل نتكف هزاح كر هسمأىف كلا دمع هع حارذ ءراجأف ينالكلا ترخلا نس ا

 كلذيف ءام- لاق 2 هلأسو جاجحلا ىلا لف

 * جاجحلا ةرايزا اموىلاه * مكحيش اونمت ال ةراز يفأ

 جادوالا ب>ا وش س ورلا يقي * 3ك ةادغ اليش هتمش 6

 جازم تاذ ريغ لو.ش حار * اهمناك عاطنلا ىلع ءامدلا ير

 جاحلا بالط يف لمؤملا سمي * هنافديلا احاح اويلطتال

 جاوزالا نع تساجح اهمياوا *# ةسوميصتدحح.صا ادنه تيلاي

 دلو ما هما تناكو يرلا ىلع هل متسا ناك جاحملا ناف يحايرلا باتعنب دلاخ ريخ اماف ديز ونا لاق

 دقو لتق يت> كيبأ نع تبره يذلا تنأ ءانخالا نبااي لوقيو همأ نذل. جاجحلا هيلا بتكف
 معزتو يننخحلت ىلا ثدتك دلاخ هيلا -ستكف ناك نم.اناك هباجأ الا همآ دحا بسلا نأ 1

 التاقم لدا | نيحو لف نأ 3 قكلو هنع تررف دقل يرمعلو لتق يت> كَ 5 تررف يأ

 طا عودوا رنا ترو نيح فئاطلا بيبز مجعب ةم رفتسلا ءاتحللا ناي كغ ين ريا 00

 قدص لاقو باتكلا جاجحلا ار ا ا ناك ايكيا لافت لمح ىلع

 هرب ةركح تن مّ #« هراحا مول 0 نأ

 « ءنمالا نفبال خيشلاو *

 ناك امي كاملا دبعىملا جاجحللا بتكو ًاثيش هنم ذخأي ملو لاملا تي لو مأشلا ىلا برهو هباط مث ا
 لاقف سءشلات ملط نيح هاناف عامتزنب حور هلىلبةف كلاادبع ةصاخ نع لاسف ماشلا دلاخمدقو هنم ١

 هللا كدشنا لاقو ريغتف دلاخ يناف لاق ادلاخ 0 :االا كت رج 3 ينأا لاق اريد: كح ىلا | ١

 ىَح امعارب هل ل سا بارغأ > ير اك لاَوف كلملا دع 6ع ا ال يناف يف 2 تدر ا

 نبدلاخ انا لاق كت رجا دق لاق اريدتم 0 ينا لاقف ينالكلا 5 رف / دلاخ جرذخ

 دقو كلااد.ءىلع ل> دف نسا دقو 5 ىداهف هل نيشب| اعد حبصأ اعافاادلاج تنك نو ناد باتع |

 كيلع ترجحادقىنانيئمؤملا ريمأاي لاق ١ ساحف هشارف دنع لمح يدا هل اعد ءاراملك سانال نذا

 11 111 د ل ا ع ع نا ب يس هس هت مح م دسم بع سس ص حل سحر تس م م ع عما



 "ّ 053500 (؛«

 اياضملا نال رفز لاف ةباركالوال لاق 8 وهف لاق ادل +” نوكنا الاهترحا دق لاق اة ءرجاف دأب

 ؛نمتر الدال نأ ةانَقلا ل قطا يدب نا مك تنك ول هللاو ما كلما. دبعلي لاق ىلو الف

 (مقدو اهراخاف م هرد ىف جان داو لد 5 ا اللقيمات عا دق ليذهإ انآ لاقو ك[ةحذف بت رجأ

 ناءاس 0 ا الا ل فلا دخل +! عجر ) مهرد فالآ ةعبرأ هلود د ىلإ

 هللا دبع انثدج لاق بوبأ نب دم نب مهارإ انريخاو د ديزي نب دمع انريأ لاق نشفخالا ظ

 ةحراخ نبءامءا نب ةنيع هوا اهقدعو دنه هت>ال ةيراح ءامم 1 كلام. قثع الاق ملم نبا ظ

 : كلام لاقف | ح هيلا اوكشي اهب دحمام مدل وهو كلام امخاب ناعتساف

 لقملاغراشب تف تك اهب تفلك ذإ اله نييعا

 لغش يف هيلا ثاغتدملاو .* يبه نمثوغاا ي ءتادمول

 تناكو بصق نم اراد لزنتتناكو دسأ ىنب نم ةيراج٠ 0

 لاك الاب مما نم ةيرس از كا ىف كالام راد

 حل يف يرادب الدب * ا 0

 1 ديو ب يع هيف صألا
 اودع نإ بوقعإو ى# ينادح لاق زاكب نب ريب زلا انثدح 0 ءالعلا 7 للا ( ينربخأ )

 نإ رمع نأ ريبزلا نع يلصوملا.قحإ نع نافه وبأ انئدح.لاق منرطا.نب طاص ن ىلع ينربخأو |
 يلا سانلا رهب دقو تنلاب يفوت وهوهربخ يفْنافه 1 1 ا 1 كلام يار ةعسر ل
 : ا
 نهو كلام هللاقف اقح ى ا تنأ هل لاقوهياع لو هشاعف هف رعث هنع ا ذ هنم ىأرام ر عارفا

 لوش يذلاو تن امو يف ريف انآ امأ اقف كك اا

 امس نورا ةررلا نع < ناب هلا تح ىل نإ

 انيليامف تالح ينوكن نا # يجر 5 ةنافتلاو ارظن

 كح ات تازام رمع هللاق هثيدح يف ناعيا ٍلاقو 2 1 لهر فرفخ ىدهملا تنب ةياعهيف:تنغ

 ةصاخ هريخ ىف ريب زلا لاق رمأ لاق ة هيو يبأ 0 تنأ كلامدل لاقت كال رعشلا اذه تعمس ذنم

 رم هل لاقف هرعش ن٠ ايد كلام ءدقن اف .ءدقنتسا اكلام ىتلايمل نم نأ ةسانكيبأ نبأ ين 2

 كلوق لث. لاق اذاملث. لاق هذ اه 1 نقلل لاء[ االول لع حب أام-|

 قافرلا نيزل امس ريو * انتميث قلاةقف ,رلا يف نأ : ظ

 تبََسَقلا هثيدحم دان نع. ةماغ تن ا انديدش 1 كلوقلثمو ١

 : قو كار بد يح # .يتون للدتي' يتايلاذبح كلوقلثمو أ

 أ
 امم لاق كدالب ضرأ نع كرعش يف ه 0 دمللا ىَرَق يه كلام هل لاقخا

 كلوق لثة لاق ادام

 باسكن كر نيب ونيولا نيب # ابار> نرثددق لزانالا يح



1 0 
 يب ل سس سس حس بسسس عساس تفس سبام

 اباح أولو أمال عج ر نيب "© ول نييلبلاب مسزلا ىلع 0 1
 لوي ىذلا ءام أ ئ كلامو ةعئبر ىأ ب ع هنع كدماف |

 انزو نزوي نوتعانا تعي #* ام وه هذلأ نانحو

 انط ناكامثيدحلا ىلحاو وان * ايحانخاتويئاص قطنم

 نم لصف يف تاق رق يلا ظحاحال تلق لاق ناي ”دح لاق منا ق2 نب لع 01 ينربخأ ١

 قب تدههتتساو مالكلا'يف نحالا ءاتسنلا نم نحت ١ ناو ناثلا بانك تملا كيا

 عمةج راخ نب ان | هنأ داه رب 000 1 لإ لا ف كاذك وه لاق نيتيلا نيذه 0 ءامس ا نب كالام

 أ ل نا دارا كاخا نااذ لاقذ ام >| قد 0 حاف ام ءاع كالذ بام انك 1 نيح جاححلا

 ضي رعتلاثتدازا نم: هةدهش و ةنع :ئرؤت و ءاتنم ردت يتحمل نهاظلا ريغ ىلا مالكلاب نحات ىهف ةنطفا

 ند نسخت - ال علل مالكلا ند اطخلا دري ملو لوقلا نأ يف مقر هلو لحو نع هللا ٌلاَقآك

 هخادأف هل تلقف مدقتام تلق ال الوأ ريا اذه يلا طقد ول لاق مث ةعان ظحاحلا محوف َدَحآ

 ارح ادخل اياؤا انك ان وحلا مالكو عئاضنال اذهو قافآلا يف 3 ؟لا ةزانن دقو نآلا لأ

 دامح لاق الاق ةمادق نب رفعء>و قء نب ني آلا ( قرح ) هنع هتظفحف 5 رك اذملا لس ىلع هب

 ناةفوكلا داو ىلع انأو:لكوتملا نينمؤملا زيهأ ٍقاتك قع درو كاف يتلا واد ندع 0
 0-0 كلا 0 مااوحام بر دق لت ىلع ةريغدصةير 5 اذاف هل امءْساق تناباع يوب 3 ىلهتبا

 ّ 0 تلأسف 8 قون ىلتب ى قابل اذ. ينغ هنا | مئاط ىلع كرد هتئئاشت لاق مهرذ فال ا ةرشعب هل.

 ظ هبلاىفأ ان م ةيراح هذه ةموت 3 : لاق توّصلا اذه هتنغ ةموت تيرا ن تفرعف كلذ

 هداخشا او مهرد كل ةناعبهلا ب هك هنأ ترفع لاَسةناف ةفالكلا كف 1

 / شايع نأ نع يدع نب 25 ما يورو نوف هذه راوج ةدع هيلا يدعأو هيلا صخشأف ف ركم هللا ١

 | ةدعح ىب 9 كاق اك للاو تنأ ٍكلاق م اليو ط اناتع هيتاعق ءاهسأ ن كلاعب امون اعد جاجحلا نأ

 م6 ا أود تلا خ2 ت0 1 اذإ

 مهلا لفطلاك تاوتنلانز# © عونك ضخ رت كفنن امو
 متثأ ةنسم وم: لك يغانت # بازتيفاثلماتنرعدلا لك أ

 تاق مكلف يدمطلا لاق متل هل لاش

 سصهدلا يدملاشالىلثم ةربغو #* اهايقتسإ ةرثع داو لكل

 رعشلاب تينغو يلث لا نعت ردح و » ةرم تاطخا جاححاي يننهف

 رءءلااتفلاسىفتاقدقامكرادت' # ةيوت كدنغ تدئام اذا ىل لهف

 كلذب ىل نمو كبنذ نم ناكام ىلع نيفءالو كبوت نابقال تذن نا هللاو ىلب جاححلا هل لاقف

 ىنحال هللا كحعلصأ قملا لاق لوقئام:رظناف ليك ولا ماو هللا يبدح لاق هب هللا كال هل لاق كالاماي

 كرت هيلع لاطو رعشلا هب اهط م < كتتذلا ريلفأو هدب يفوو 10 كلام كرتف لاق دحأ ىلع

 لاقف تارعقلاو تاذالا
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 , القعلا فهدزن كسملا برك انيك « امك اه ءامسا نبا اي الخبا لاقف

 و الغو ادكشوأنامدنلا ىلعالبخي « نكخا مو دارا امف هبات
 : الذعلا لبقاالو يطعاام برشأو *« ىدنلا لذبايوقلا دلح يننكلو
 الهلا رثكا ناوركس هريغو « يتفلا يف ساكلا تبداماذا كودخت

 هلل لاق سجوالا سدحعس رج كلام ىنأنال لاف تاوملا عجاردق 6كم نا جاححلا غاب لاق

 لوش ثيح مرح نإ نعا

 1 لو فادح ينأرام نود هل * نكي ملو نيعبرالا ىفو ءرملا اذا

 ملل دل هنخا نانا د نارك هتلذعت الو ينأيامو هعدف 5

 . ليا نسا ا تمل ا لاقو ةّئارلا هذه نعأ تام شفخ الا ناماس نب ىلع اندشناو

 ]| ءدهتاسإالا لوأو ًادبأ حافبالن م م اذح لاقو هتصانبسلبإ 0 مو 20 رملاغاب اذا

 ردق ةعاس اهب رغنت ملو فدنخ * اهب طي مل ةياحرج ءابهصو

 : ربحا هخبط ىلع ىلص الو اقورط © اهران متيوملا "س هلا" دعت مو

 رسنلا ردحتاو ءازوملاتباغ دقو # ةمون تكد ةو يحي اهب ١

 راو كحيو فقلا ده انا اف © ايقس يرغل وأ اهحطضا ت
 ا ناجع ينأرام ن ود هل « نكي ملو نيعبرالا ىفو ءرللا اذا
 ل4 الا تانحا دن ولو ظ_ نأ يذلا ةلع نفت الوهعذق

 فكرسروص
 قانع ىفاوت اف ينتفحو * اهافسير# مورا يسع كلت

 * قالمإ فلاح يناو ل « املا مم يتاون امنا تمحز

 . قارتلا قيوف يحوم تصخشا «# قشمدب ةيزر تساسو #

 قانعالاو لاحرلا يدباب الوء #_# ةورع نبا شعن ىتان موي

 تا نع مل نإ امو راقعتفلا ىلا فاكس هانكس
 ١ قالت دعبو مهب دوع برق * يناحش 0 تيلو مث

 نع رصنبلاب لوا ليقن زر نبال هيذو قحسا نع رصنبلا يري يف ةبابسلاب لوا ليقت فيفخ
 | 01 نإ عم اندح لام يييزلا امتدح الاق ءالعلا ينأ نإ يعرملاو يسوطلا ( انريخأ ) يح
 ٍ لذدف ناورم قس كلملادبع ىلع ريب زلا نبةورع مدق لاق ةهورع نإ ماشه نع طاص نب صاع نع

 ]1 دع نا نذالل لاقف ةورع جرش رولا ني هللا دبع يف أومقوف موق ءاخ ريرسلا ىلع هعمت هسلجاف

 كلذ رك ذف مكيلع ل اونذات الف هيف اوعش < نأ متدرأ اذاف ينأو 0 نبا ريبزلا نب , هللأ

 | راحل هانإ اناتق نكي م كاخأناو تلق اع نذاآلا قيأتق؛ كلملا ديع هل لاقف ناويم نبا
> 
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 انذا اذاف هومكش الإ اددا اولتقيال نامهقالخا 0 موقماشلا ناو هنود لتقف هانلطو حا باط

 مدق 3 " فرصلاف س ااح 0 و 0 اذا اذاو لد اللف ةمعشل ند ءاح دقق كليف دال 0

 هياط ىه عطقأ نأ 0 | لاق اهعطقا هل ليقف هلدر تحش ني ح كلملا دبع ع نب ديلولا ىلع

 هل لسقو ههحو ضل و تماعقق كتاتق ةكرلا َِف تعءقو نإ امإ هإ ليقف ةكرلا لإ تعفن راق

 ريب زلا لاق اهاذا يناقو طئاخلا اذه نا ينمام لاقف املا هعم دحنال ءاود كيقسن اهعطش نا لبق
 ب نان هو عن دمع طقس لاق ةوععز ماده نع طاصن رك ما نب 00 بعصم ينثدحو

 هتبرضضف كلملادبع 0 أ اولا ب تاود ل آخ ف حطس ن 2. ةيمأ نب صاعلا يب ب مكمل تنبإ هماو و

 لاقفاهيستحا دقق قر يف زعل م 5 ه وع لاق ف هب رع لدحر ةهولرع ينأذ 4ع 7 رح اهئاوش

 لاف هنأشإ هرب هلامو لاق دءحع ل لب

 لح نام 00 ُّى : لوقا * الاه نثدحا 0 اذا تدكاو

  0 2لاقو 000 نا 0 ل هرم 5 ةئيدملامدق املف تيفاع 0

 نوشحاملانبا نع زيزعلا كمع لب كلملا دمع ى هد وربب زا لاق ا صل اذو ان رفس ند 0 دقل لاف

 تعءظق دقو كالملا دبع نب ديلولا دنع نم مدق نيح ريب زاا نب ةورع ىلا ءاح ةحاط نب ىسع نأ

 انإ و هل هلل انإ ي ع هل لافف لعفف ام || 3 21 نَء كمل ىثك ا هاب ضعأ ةورع لاق هل>ر

 كنمهيلا جات و امك ا: هللا نا دقاو قاع ايسالالو عارمصلل كا ددعأ 8 هللا ع اناايز وعحار 4 ملا

 ناع نب بتءهم ىنندحو 0 لاق كالثم ىل>ر نع نحل يف انعام ةورع لاّقف كءلعت كنار

 ٍِ هحولا موطخم راع سبع نم لدحر ديلولا ىلع مدق هنأ ةورع نب ماشه نَع خاص نإ سحاع

 يلام ىلع هلام ديزب ايسدع ضرالا يف 2 الو داو نطب يف ةليل تب لاقف كالذ بيس نع هلاسف

 ريعيلا دو ا 0 ادوار يح الإ دلوو لامو لعن 2 كك ناك اع بهذ ليس او رطف

 تعماو هتك رق هنطن يف يف ل لازلت ى يار تراواع اف 8 ريعبلاتعساو هتعضوف يهم يدلاو

 | لاَقث رسصناذ الو دايو الو لاما ال تدعم 3 0-0 بهذأو يي>و م مطح ةحمر ين رف ريعبلا

  1نب بديح ) 5 ) هنم ءالب مظعأ وه ن 3 2 نأمل ل ةورءمىلاهباو. مذا كلااد.عن دي ولا

 انثدح اولاق ينوريذا 0 ساسعلا نب دمحو دحا نبزيزعلا دنع نب رمخو يأ( اا رصن

 نب ةورع يبا عم تدحرذ لاق ةورع نب ماشه نع ىدح نع 0 ىنادح لاق راكب نب ريبزلا

 قيرطلا ضع 2 1 الق ايخو سانلا ناسحا 0 ناكو ةورع 6 د ىخا انممو احاح ريب زلا

 ملا مفلاقف ةورع انآ رف ءاراش و باطخلا ونا اذه اناَقف امضعل ماكي ةعدبر يبا ب روعإ نحي اذا

 لاق مث هيلع ف هيلا َلَدَع رم اهار املف هتلحار هيلا ةورع برضف ةعدر يب ا اذه اناق

 هل لاف يا عباو ةورع َنَع لد مدقت دق لاف ةورع نب َنيفَح ينزع! كك اوللا ناز نياو

 برضو ْناأك ثيح هعرنا لاخلا لكوم لج يفا لاقف انرياست ّنآ.ىلواو كل ىفكا نم ةورع



 قل

 لم /

 لياذلاب اذه لمفي امنا © 6

 ليتقا ءاطياو لالا لد * هتدوع يذلا يره. اودوع

 : 00و ل را لتاش اطال نم قزلا ةاقعاو

 | حدب د لاَ ّلآلا رخاىف ريسلا ٍطدلاو دسا ىنب نم نطب ءاديصلا ونب لمرلا ينات نم هضظورع“

 يأهفر ا أ ايتسا ا ك0 لل نا اذا حدي حاداو ىلإللا ر > ا نم راس اذاةففخم |

 امّممفار نيلحرلا لئاشو را هيف عاش يذلا عضوملا يهو ةناح عمج تاناحلاو اه :انامح .نم اهعاأ

 ور* وباو يموص 1 ىورو
 ليع اناوشن فيضلالظيف # هحسن٠ ىلع قزلا للحا

 | ىحينع يطسولا يرجييف رتولا قالطاب لءر فيف> زرحم نال ءانغلاو يئاطلا للا ديزل رعشلاأ
 ريغ م ف 3 نأ لذاعل هشو 0 هيفي ملو ةشرطلا هذه يف قحسا ه وركذو ىجملا 0

 ىلع ولاب يناثلا ليقلا ن 6 ا ةقل فروا ندع 0

 م ةيسلو 00 دز 0 هجم

 وال شل نبا ى طا ناك مد امووءاصر دنع ننس نادر نإ لهاو عون دير وخ

3 َ 1 
 اوهو راع نب ناطحق نير 1 تبدحعشلا نإ أء.س نتن ن نالبك نب دنيز نب كالام نب تو نع للا :

 1س وهو ةمماح 3 ثوغلا ن 6 دوسأ وهو نايت نا لئان نب كلام نب ةناثك نب يدع

 رخص ذل بدحش نب ديز نب جح ذم نإ 0 د 5 ا لهاتملا ىوطي ناك هبال كلذ 50

 أ نب 0000 ىذ تيب ةلدم ىل ءاو رعأ هللاو نوباسنلا هيسن اذك لو هيلع هللا ىلص يبتلا دوه ُ

 5 اذ ةحجتلا نإ ب نب 0 نب عبمهلا نب لثأو نب ريهز نب ث 0 تب نع

 ترن ذل هدا دع ةلدم تناكو دذانب كلام مأيهو | مقا وهو 0 و هلو نامت

 | هيلع اوءمّتحا ريغص برا 0 لوش ن* نسانلا نمو لا نا ةلمو تس همسأو رعشالا هل

 7 كيصلا دس فقم 1 ل اا ومد اسرق لا دبر نكو رعأ ةفاون با الو 0 نحل

 ريا ديز هاممو هظرقو هبرسو هيقلو مل- و هيلع هللا ىلص ىنللا 31 دفوو مالسالا كردأو ةياهاجلا

 هارحافمو هاراغ يف رعشلا لوق. ناك اعاو نادر فلا ءارعشلا يف دودعم مرضخم لقم ىعاش وهو

 ' 0 لح ركل لخلا دز ىمل اعاو هلا هأرق ىف نسحأو هيلع نع نم دنع هيداياو هيززاغمو

 )0 ةرقكا لح هل تاكو نانرفلاو سرقلا الا برعلا نم. نيكل الوةموق نم دج ال نكي
 لوودو لماكو درولاو تيمكلاو لاططلا يهو ةّتس يهو هرم_ث يف اهرك ذ يتلا ةفورعملا ةامسملا

 لوقيب لاب ينو ق>الو
 لاحت نععقلتس ابرج ىرأ ©« ينا لاطهلا طب سم 50

 لو. درولا يفو



 قيطرلا 3

 صماعو ريس يف يف ةحاجو ١8 "نقلا ءركي نأ در وال داع تأ

 4 كوشي لوود يفو

 بارضلا تك اداب ل وجا © لوود  ئةراشأل مقاف

 لو, مهلك نينب ةنالث ليلا ديزا ناكو اهركذ دقو هرءش يف هليخ هيم-ت نم ينرضحام اذه

 !اعم رخو ةورع الإ دلولا' نمهل نوكي ناركشي نم سانلا نهو لولههو ثيرحو ةورع مهو رعشلا

 ليخلا عجل لذ دسا ىنب هباونع ضل يف علظ هلي نم سرفيف هلوقي ءانغلا هيفىذلا 3 اذهو

 رك ناممأ ين ضع هياء ىنغأ لب ليقو لقتساو يدا حاصف ءاديصلا وذب ةندحاق فقوو

 ودم ا وش مولع تراغأف لقتسل اعإاظ برعلا٠ 00 يف هفا> هبا ليقو د هنع

 لليخلا ديز كلذ يف لاقف مه هوقاتسا امف سرفلا

 ليلذلاب اذه لعش اما «# ىسزت اودر ءاديصلا ىنبا

 ليذملاب يرو ادصااينباي « نكأ م يناف هوليذنال
 نيتفلا ءاظتاو ليلا د« هتدو_ع ىذلك ءوذوع
 ل اناودأذ فيضلا 0 *# هحعذم ىلع .قزاا ىلا

 ل موقف مم ءاديصلا ىف ١ ىلعم هتاراغب دسأ ينب ىلع احام ليلا ديززاكو يناثلا ورع زم ل

 رحضي املل# ن٠ برطاو اًبرح نف ءاديدلا وب تح

 رسل ند بال الاةفووم» « روت سرح
 رع نع ًاريق م-مات# *« ةودف اهب مهانحبص تح
 رشا يذ عشا ةادغ انه مهم دقو لي ولا توعد

 رفغفملاو ةضيلا ىلع اولع * قدصتوو اطالب كَ

 حوللانب طبضأ ينثدح لاق محلا يب الب اتكن م( تخيدن )لبالا هلك أم كوشنا 2 رششيملا

 ه هيدوع يذلا ير اودوع * للا 3 لوو يقفلا ةلذا نب دلخ نب سيح دشنأ ينا لاق

 نبنيسملا ( ىنريخأ ) انبرهو اناقاي 0 ىلا هانمفد هتدوعام هاندوع نادل اولوق لاقم كحضف

 دابع ينأدح لاق ا لكلا نماشه ا ٍنيىلع ينادح لاقةزاجإ يكوكملا مس

 00 دفو الاقىنامشلا ا هاورام كلذىلا تفضاو هدح نع هس ش ينأم :ااهللا 47

 ١٠نب دوسالا نب ةصقو يف مالا سودسز رز هءمو هل اوهدو هءاعفللا ىلد هللا لو لباه هنأ

 | مماكراوخاناف 'ئطنه ةدعىف ىف؛راداالا> نبنيءقو ينذملاريبج ن.كالامو يم را ريو> نب صاع

 نه مكل ريخ ينالاق مهارام اف ساناا بطخي مل- وهل اودياع هللا ىلص هللالوسرو اولذدو دما بابي

 ل نودن.٠ هنودبم يذلا دوسالا لملا ن هوعافي ريغراض لكنم عانمتزاح امويزعلا

 كفرشملاسرفلا يكرت . ناكومهت ٍ 0 نءناكو دبز ماقف "ىبط لح عاف يفد رذن :اوب لاق

 امو لاقدللا لور دمع كناو هللا الا ةلإالن أ وشأ كان را ىلع هنا ضرالا ن1 ءالجرو

 امك ءان يذلا شدحلا لاقفرلا دير تنازلي هللالوسر لاك ليله نبأ لإ طا[ لاق نأ

 ل ملا



 دق " ةاطددوملا

 ا اعوأم نود ناك الاةتيرف طق لجر ىل ضو ام ديزاي مالسالا ىلع كراق قةرو كلبجو كلهس
 : نم لسنا لجر مىأ سو هلآو و هيلع هللا ىلص 000 ا ا لاب قوق كنان تن تنأ الإ هب

 لو, اشناف ىلا هتذخاف ةئيدملا ماطا

 رئاطلإللا اهةوف ينغياسحو اميرأ ةئيدملا ماطاب تأ

 رماضناعبلاو ىرعشلاو سردلا نم# اهليلشو اهاحر اهيلع تددش

 او تاما انني تناك دقف ىبق دالب 00 هلا تدتشا مث عبس 2
 ىلا ءاع لزنف هللا قل د اطل ناكل ال فاو الو ةيلغاجلا

 00 ًاعنأف 2

 دحنم ةدرفب ته ىف كرباو * ةودغ قراش يب لحن ىعأ

 هبتدتشاو ةدرؤ هل لات. نط ند ىبلا ّق

 دشنم قوف ا مامرا نود اث * ا

 ده نونه منم دياوء #* قداعلتضرم 0

 1 يدوعىنعنبغ يناوالا تاو * ينادعي مل ينأادعىف اوللا ت

 || ريخلا ديز تنأ هل لاقو اد 1 1 ا ا

 | هل-حرو هتلحار ثعب مث اعيس ةحانملا ا ةصيق هيلع ماقاف تام مث مايأ ة ةعبس هد رفلا ثكش

 | سيلةلحارلا ىلا كرسشلا ىلع تناكو هتأرما تر ظن املف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باتك هيفو

 تلاقو رانلإب اهتبرض ديز اهلع
 اطاعر دا لنوع تاقأ اذإ * ة.يظع لكل ديز اغاآلا

 اطادس ىلوت تح مهعطالو * مهرس ها تحال مهاقل

 اقارحاو رانلا, اللا ليد ازمات تبرعذ هغلب ال1 هيلع هللا ىلص هللا لوسو نأ نم اق لاق

 | هللا | يبس هللا لوسر ىلع ليخلا ديز دقو امل يناثلا ورمع 0 لاقو ناب قبل سو 1

 درفهل اونو ةياعدللا لدهللال وسر يدير نبب '”يتينام انعاف اسم هل حرط هيلا لج دع دل اوي هلع

 أ هللا لوسرايلاقو يمت وسي واح الا فرءقاهبا وعد ناك تاوءدهماعوأت ”الث هيلع هداعاف ئحلا

 كاتقت ةبلكلا مأ نكلودبزاي تنأ لجر ىأ هل لاقق مورلا روصق ىلع مهب ريغأ .سراف ةناملت ينطعأ
 ظ ' الااعتح اوملسأو ورع ونأ لاق تامو مح قىح الئق الا هفا رصنا دعب ديز ثيلي لف ي 95

 | يتبقر كلعال للاوو بر لا باقر نكن الجحر يرأل ينإ هل او هيلع هللأ ىلص هلا يأر ام لات

 يتئدح لاق ديرد نب نسحلا نب دمم «ينرب>أ) 000 تاق هسأ رقاح و رصنتف ماش !اب قحلفادبأ

 أ ارا ينأ يح تاطلا قخلا ديو ل0 6 اكلا نبإ نع دابع ن ن0 ا نكسلا

 |وكسو هيلع هللا يلص يبلا هل لاقف اليح اليوط امج 0 ناكو ريكو هلع هللأ ىلس
 | نودهدجو الإ اريخ لدحر نع ربخا مل ىنا اما ريخلا ديز تنا لب لاق ليلا ديز انا لاق تنا ن

 | لآق هللا لوسراب اهامولاق هلوسرو ل>و نع هلا امه .<نيتلص>ل كيف نا ه كارغ هنع هب تخل امأ

 | ةلالوسر ىلع ديز لخدو لاق هلوسرو هللا بحي امىلع ينابج ىذلا هلل دما ديز لاقف مملاو ةان ذل ظ



 (؛ةه)

 5 'يط 0 0 ابأ ا ان ريذا ديزل 07 لاهو هنعدللا يدر 1 هدنعو 0 هللا ىلد

 ونبامأ عاب مديح نم لحرلكاو ةدارس و ساب وةد# رمعاي لك 2 دز لاو امها م بادكاو مدع

 1 اسمح | طع هاا داحالاو هداذلا ةاطاو هداقلا س.ء.ادقلا 6 أن ريغ كولمو 5 هي /

 |( يتب نا تكرت اه هنء هللا يخر رمع هل لاقف سراوفاندحتاو سلاح ائامحاو اسير انمرك او"
 !| ١

 ا الو 1 وعالطو هودغلا سراوفف 5000 ناين وذو لك وذ اما هللا وىلب لاو 0 ئط نش

 أ لسد لهاو داو لك 3 0-0 0 هور موا هاودالاو هودن مهل عار الو هوبح مهل لحم ٍْ

 اراظتما انءلطعا ول راق 0 ةليدح و امأو دالتلاو فراطلاو داحلا ليخااو دادحلا ا

 0 دا ىلا ريخو 0 ود 00 ءامدلا ا ديزيو رخافملاو ل رأ4و كولملا ىلع ري لا ريح :

 ا وا ىلعُتلا هللا دع كب متاح م او ةيدح يف ند مهاك٠ ءالؤد ةلظنح 5 محامو ةمالو مالظ لك ١

 ْ "ل هماللع سانااىف هدو> ةماه لك عارف هماغرمضلا كءالاو رايمالب ح.سلاو راحمالب

 تدشلا كيس ىناهنلا لهاهم 2 ديز انمو لاقفاءاح ديزحدمأل لعت يب ند لدحر صضرتعءاف همالظ

 ا نسا 1 ناقرفلاب نما وناعالا ىلإ عرسا ناك لكن تو ملاونار ةالا هفاو ناسرفلا مو نا. دلال 1

 ا ىلإ انهار مالسالايفوراث الاس ومطو رازملا 00 5 ىلا مدعو 38 اهاجلا 0 0

 ا

 1 ١ ليحلا ديدزلا مع لاقفإا نسنل لك شك وا نع ينب سراف ةرتنع 3 هل. .ق لك خودمو هليدج قى

 1 ا ”اح نب ىدعع ريغو كريغ '"ىب نكي مل ولف فكم ابااي كرد هللا

 | تباصالاق ناهن ينب نم خيش 0 لاق هيبا 0 3 9 نع. ن2 يررخأ لاذ ديردا

 نها رق اونوك م طلاَقو ةرمحلا مطز 0 ممم لج ر جرش نارقلا هذ ةنس ناببش ا

 | اكو دو رف وا اريخ 0 مح ربال ةيلا 00 نكمل عجرا 0 هريذح ن كك كلا

 ا لكى هدف هه كاوا اذه لاَقذ ءامخ لوح لحرو دن ك5 3 ربع وه اذاف ل ضل ىلا 0 يذم م

 : ل ماد عم ليا نطع ىلا يم ايتَح مانا ةعب هس 0 همغاو ه:ع ل> يدوف هن ل

 1 ةمقلا 5 امو ل نه ذب ءايخلا اذاطا 00 8 لاَقف مح نع ةقو ملظع ءايحاذاف س 3

 | هنأ اك هانوقرت م 2 ع اذا ها الا اخ دا هاذ نسا اذطامو بر 0

 ا الو 4م مظعأ طق برافو أ 0 ا 0 دق سراف اذا ناقل ىف دو املق ةقلح تسال لاق 0 1

 ١ 00 0 يالا 8 هلام اذ أو هيج ناشع 0 4ءمو فرتش» سارق ىلع مسجحأ

 3 0 5 ثلا ق سام ةنالف ب باع ا كلو هلو> تكرو

 ١ عزت مث نيت سم واة رم خد 5 ع ف يتتو خا هلا يدينيب هعضوو 1 6

 3 نب يكفل عضو مابا * املك ةنالف بلحا لاقو كلذب حرفف هر د ىلع . يأ دق يالو.ءاي لاقث د.علاهب 7

 ٍْ بأ ءرخأ لع ينآ نا تع , دنع تيرا دل راما عركذ خ ,ثلا يدي-

 ( رشع ا يناغالا 0



 (ةذه)

 أن خيشلل ىو تم ذف ةاشب مأمن هعد لاَقذ ىوَرو برش دق 0 لاقو ءلخناف دمعلا ءاحذ

 هتكرو هلاقع تالغ لحفلا ىلا ترث طيطقلا تعمسو اومان اذا تح تاه ءآف هادعو وه لك أ مث

 هلع اذا امال 1 رأ رام َت رظن تدعم 1 املف حابصلا ىح يا 5 لب الا هتعمو 0

 سراف وه اذافهتندب يح ع وم لاو رئاط هب 10 10 انأ اذاف 0 |١ تفتلام را راهلا ىلاعت يت

 00 انو لحفلا تام نيمزلا 0

 ديفا يتح 3 ةلآت لآو 0 تان تفلخ دقل 1 . 1 اف 5 لاقع للحا

 00 عم يعيش جن ا 3 3ك 1 تاعفق ر 3 سل 1 هماطخ يل لا

 ىموق تططحو يل تددرؤو 0 ةسم 2 ا تابعا يح يك لقأمن هدب هعضو اع 1

 يذلا لجرلا يف | فرىعو ىنا> فدنرا لاقمت نيوقلاو 52 لأ ا ىد اند 8 5007 تفقوو

 0 ل تاق فيكو لاق نظ نسحأ تاقيب كنظ فك لاقف هدنع نبالا تب رش
 ذ لاق. تنأ ليخلا 0 كلف البأب م مدانس تربادقو كد 5ك انارتأ لاَقف ينهللأ كرفظأ دقو

 اما لاق مثدف ناك يذلا هعضوم يللا ىغش ساب كيلع سل لاقف ذخا ريح نك تلقف للا ديز

 ١ امانأ ت تقف ةراعاوترك لع قاف نع ٌءَأَ لايم ترلاانكلو اا لا هذه تناك ول

 اكتود كلف دك ع تلك كالت مأ كلا بحأ هذه لات ريعل 1 اناا حلما ريك يب ىلع راغا مث

 كريما يبا ىعااي ل لاف ىلع ىيقلف ةريملا يق اودرو ىد 5 للا ءام نع ءارفخ ىوعم ثعلو

 هذه كليف جرخم يبن جرخم برق اذهلاق كاذ فيكو تلق نيتاسبلا هذه نم اناتسب كللباب كل نأ
 لاق رعب 0 ناس لا لَه ند نا:دلا عاتببل م هي نأ يق 2 اهسو اع ار | ناد لوحو ضرالا

 0 2 ىلع نيطيش 1| 3 0 مف اع 1 نم 44 الطقس ع كأن خلع 2 6 لهأب ا 2 ْ

 5 ملسوةلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ان ءاحف مع قاع ,اغا كنرش نب نازفوحلا 30

 000 ىلا ن م ريعب 0 تيرش قدح مايالا تضم امو

 ديز نا يفرسثلاو 0 نع يلكلا 0 0 قريت لاق د ديرد نب 0 نب دمحم ىنريخا |

 | شحولا ديصلا تايرمض» بالك امهل نياجر ي مك يفنا مو "3 0 هيلع هللا ىلد- ى ل لاق ليخلا

 ! كلما ا لكو هيلع هللا مسا ركذاف كباك ت تاس اذا لاقف هناك ذ كردت ملو هتكسما امم لك ا
 منيا نع قّحسا هبا نع 1 دامح نع ىحي نب نيسحلا ىنريذا مالسلا هيلع لاق يو

 اناا لحل ديز نإ ةورع تنب نك 1 لآ ىليل ىلا نبا نع ةيوارلا دامح نع يدع نبا

 نجح موي يف اهبا ا

 رئاودلا دقعدش دق مهاكموبا * ادغ اذاز وف رعت له ماع ينب

 ” يما ا * هنار>ح يقابلا لامست” شجج

 رداوبلا عيرس هي هشاوح ريثك * يعولاز نى ليالا لثك عمجو



 (ها)
 012012 02 ا 12212 14012 0112 2 ٠ تي بح جا يوجد ب ا 207720722: 710221 105 0 تا ب 5 0017 0: ا كا 7 ئسالاطا تت دع دل تسد

 ْ تنك ا كل هيدهش دقل ةذباي هللاو يالاق كيبأ عم مويلا كلذ تدوهشا هنأأي يآل تاقف ىليل تلاق

 ىابيشلا ورمع يلا نب ورم باتك نم تس سارفا ةنالث لا تفصو يتلا هذه كيبا لي

 أ مع ازغف برعلا ذاذش نم اعومجو مول اطالخاو اًئط عمج ل لولهم نب نب لح لا ديز نا هسا نع هطخم

 , اووذنق نمشلا عولطنم مهحبنمف ميلا رادو سيق نم برعلا لئابق نم مهوواَح نمو صاع ينب
 اترا متوخاو 2 نب ينغمهممح يتلف مهم رذن نملوا ناكو اهويكرو ليخلا ىلا اوعزتو هب
 ١ 10 9 ”اديدش الاتق اولئتفاف ناليع نب سدق نب دءس نب كالام همسأو ةوافطلا مهو

 ٍ ليدلا ديز رسما و مث ملانَغ نم مهيدي ىط تالف ءار هش رنادرو دو مهفو ينخ », لتقلا ردعتسلاف

 | اوزخف سماع ينب نما عم كلذ كعب تعم انكع نإ مْ هةاطاو هتيصان زحف ىعاشلا ةئطخلا ذ ذكموب

 ' ماع يني هتمقو يفلاق لليخلا دبز ناك دقو م-منم مهراث اوكرداو اولتقو اومنغف مهضرا يف ائيط

 امف لوسي يتلا هتديصق

 بالكلاو رصعا نب ةلءابو * ينَء ل نه ةبيخو
 7 1 0 ليفط هباحا مهراث اوكردا املف

 باصتعاو د_-# ةرواغم #* داعا .ىلا دالاب انوءس

 باقثلا نم نءلطي دوب * طحشو بعر ىلع مهماون

 اف لوي ةليوط ىه
 هاتا نم مطخلاب انذخا

١ 

 باهنلاو ايامسلاب انئحو * | راه> 5 انتو و

 باعرلا ةعرالا دروسلا نمر #

 مدا ع

 باعشا|نمروصقلانادباو # ارسسق نزربا "ىط ايابس

 باصنلاو اهنمعرفلا يفنع # يح لك نم ءىىط 18

 مهانب كا

 ١ تالا نم دعب ايف انل * ءافو مهؤامد تيك

 هل لاش نبإ للا ديزا ناك لاق هسانع قحسانب دام انثدح لاق يمي نب ندحلا ( ينربخأ )

 هنالاب 0 9 كلذيف لاقو لا 3 ة نسأل ب ةيسداقلا ده5ف اىعاش 0 ناكو ةورع

 لد! امو 0 .بداقلا لهال تزرب

 تاعونا زد 6 ذو * ايس

 6 04 ةهمر 4

 ب سراوفلاى اب نهد سرافدعإ اسراف مهم تافيقاو أك ام

«+ 

 ماك ًأويسدأ حربأ م كدوشت # !ايان ةلفحإلا فاك ايو
 و#

 مذ# بزار افا رطال ف.سو يار لدالا هللأ يناححو »*
 ا

 ْ اومزم 5 يي قَد :ًانيبع ءايدلا مدب تنقيأو

 مدس 0 5 ١ اذإ #4 1 وذ 0 ةظئاح

| 
 نم ةءاربلا ىلع هداراف ةيواعم ةرامإ ىلا شاعو نافص 4ةنع هللا يضر لاط ىنأ ن ىلع 3 دهشو لاق



0200 

 لاقو هيلع عتتماف مالسلا هيلع ىلع

 ليد يووييذلا ىلا سبل 6 ا 0

 ليلج نس>ينأنم ءىظتحو © .اياع نسحإبأ يددحج ىلع :
 , هل اوهيلع هللا يلص يبلا كر كا ,لاهل لاق سير بلغتا ناك ورمع ونا لاق ةريثك راعشا هلو ل 3

 هساول خلا ديزالا ثعب ملسو هب هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا لاقف هنم عنتماو مالسالا ىأو سو

 كلذ يف لاقو مالسالا ىف 1 هلّمقف هلتاقك ديز يضش هلا 0 ء

 رارج مويلا دعب باغتل نإام * ةيهادرا ر |ىتب يح تدبص

 ناجي دكا امه ناك و ضاع لك ىوصو تاهل يوت
 جرا بيدصأف نزاوه نم هل روصلاهللا دبع نب باود هل لاق, ءيط نم لجر جرخ جرؤم لاق

 يل او وغلادلو نم هعن نمو ناهن يف كرف اديز كلذ غابف هيحف ةساير ا اضرش ناكو

 نموهلديسىبخ اللاقناو هلتق م ١ لاقناف لوتةملايئاطلاب لع 0 اع كلأ هل لاق اريسأ 01

 1 هموقولا ديز عجر مث ليفن ينبوبابضلاو ديحو ١ ىنب باحتأنم لجر ناكو هلع

 00004 2 الف لفطلان اماق ةنسالا عالم كلام نب ضاعال اهب وم الو باودر اثي تيصالم لاق

 لوقي ديز

 # تال مة ىلإ ايرصاع «# التتق لشقلاننأ ي راال #

 30 1 ىسو عدم هللا ةئمآلا 3
 كلك و نير ردنلا نكل *« ليفط ن صاع سيل 0

 لا كر 6 تو و عدلا هسلانا هملا نأ كاد
 تاكك يموق د>و يح> ذم #* روب تقرس» دقق يناهبإ 1

 تاملافاك نع تيركيو < .الخز باسل" تصّق دق

 مك ياك تالاف ليسو © الار دخرلا ,نم. انصاو
 1 ل1 2 اعواد هزم رمخو للا دير لوف ليفطلا/نب سماع عاف

 لاحرلا مولح تهفساذإ ملحلاب رئؤت تنكدق ديزل لق
 لالكو بصخيو عالكي 2 فاس نمل يتقلا ذه سيل

 لاوطلا كولملا ةئفح يتب ديص الو رارملا كح ا ين 5

 لاغ ةلاةم يف ريخ الو س #* انلا ع دق ةءاهسلا ءام ناو

 * لاخالا "ىطل ءاوبل # لتقط نب ىماع لتق يف نا

 لاثءالا ىماع ىف ليلق س * انلادل جحييذلاو ىلا
 لاسعرءساللصن ىوسب * رحلا ىف براحمال لامال موي

 كاصق ضيباو لاوط 0

 يلامثداو+لاةيلح يف كاذ *

 6-5 سار ٍِق مالو

 لوضف ت : يملك صالدو
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 ١ لاح نواوه لع .دجنو © نسبلاو ينال لس 1
 ظ لاتحملا جوملا بريش ب * .رآطاىف.نزاودى وا: ىا رع

 ا لاوج لكيه نت. ىلع عقنلا سمح يف يمكلا نءطبو *

 ١ يجدز :لا ةيانطالا نب ورمعو ملاظ نب ث 0 نم ناكام للا ديز غلب امل ينايشلا ورهيوبا لاق

 | مث هيراغف هت 21 ماظن ثرخلا ان نافطع لة ينب يلع راغاف كلذل ديز بضغ هايإ هلاحمو

 : كلذ ركذيلاقو اهبملع

 ماظعلايدح انايبذ ىبانحبص © انا ناعو رووا لهالا

 ملاظ نباانيو> دق يدر” ليخلابو « نقلا ةم نا اك

0 

 1 مءاورلا يجاوناانيب بعتىلع « هيدّش يجا وتلا داضعال انينح

 : مداوقلا ناكم ينوز> و ىلع * او.ىناوءادفلاينماول.ةالوق

 | محاضتملا رعالاق دسك كرام هتساةراوقعرلادح سمدقو

 يعساقم املع تااح ةتاياح *ياردقؤف وعن راحانب لئاسو

 0 طيقل هي.هس اهالج *امدعل ١ طب راضءعاانادحو بعال#

 علا ف ًاهاو الا كعزع * ىراالو فوعنبا لي قناكىغا

 00 مهل ترو # أيس ه>حافح نم ائيس ةادغ

 مئان ريغافج وم ف وع يج ىلع »* ةراغ راي ا غابه نش

 د و بس ع دب سوو ناشد هلا دعوة ىلع هود دمك ل

 ف

 نع 0 رجد

0 
00 
2 
5 
 2 ت2 0 مش َ 0 ى 56

 35 يع 05 اي
ُْ 

 8 0 5-0 ٌّ 5 اي
0 

 نجا

0 0 

 ف 0

 3 بضغف كلام وس ينأورسصن وب 0 1 ةماايرلا قد را لاق ل 8! ار 3 7 |

 31 | دساف ءافاح مهو ل 0 ةرآ و : مميشغذإ نوسة كلام و امه رصأ يب ىلإ ردحاو ديز ْ

 ْ كلام ىنب ىلا ا ينامذذأو ا موسر لتقف موقلا ىلعدش كلذ ديزيار اءلف مهيديابام

 ١ 0 ذي لاقو هدرومهيدبأ ىفام ذقنتساحموقلا لع ركنات ءاديزاي ثوبه ودا
 ا اددن وه اذإ يعادلا عدب نمو كلامو تحب كاطيأ لع نورا

 ادحومو ينثم .ا نحل كك ب دارو دارولا اير كدب الل

 ادعساو مين ز يوعدترربظ دقو * مكحامر د.عصلاب مذ قو

 ادلبو يح ل ك كح فيساابو «* ههحو ةزاشإ ا كارا

 أدوا ات 0 زيوس ةمدقأ هه ةنارلا ىلا وشل فارطا كلا

 اوعست نا ان ىراوملا لعو * متملع دانقام ننمآلاب ابلالع

 اددتي لأ ىلا تميم قاوا#» امينا ناين تءلغدقلا 6

 امدتسل ل ران ندا ساقع ةياوق « امأك 8 نبا ترداغ هيشع

 ادوعم مالظلا ناخزتك/ بقا * بولس سكلى لال



 0 حا كيت ةننفا

 ٍإ كيد

 آ ذخ ات رازفينب ىلع ل يفطلا نإ صاع راغأ وردب, ينب نم هلاءت باطي ليلا دب زجرخو ور< ل لاق ١

 دب ز هعرق مويلا انمحوخأ تاع 01 ايكاثك اهدار ردو تااَثف مولا معأ قاتساودنه اهل لاه ةأسعا 0

 9 ٠ كلتع اماس اوسلو 5 0-5 0 ل دول ع نت ب |[ 0 كنظام دتمهاب ل و صاع و ىذم لا ولع 1

 00 ةماحعأ ه 9 اف سماع ل 2 ليطادبز هكرذأ ا هد ا مسال وقتال لاق اهز< طق لاق

 د تا 00 ا 3 ليس ل > سصماعاب 0

 0 لاق 5 5 ديز لاق 0 0 1 0 "ع ر

 أع ود كتبنا ى ودك قل قاوذ ىلا 0 ا :ةدصأق

 ١ | داجساف كا هنيعظلاو كعدأو.ينع ل لاق هع لح دز هل لاَ ركذلاب ةراز ف 0

 كلذيف لاقو رد ى ب ىلا اهدرف لاو ادع د و هحر دقن هتيصأن زحف ل لاق

 16 ىلا ادعوا مم يفو * اشئاقو نبق يف ركتلانا

 درطم دخلا ىضامي ةانةلاردص' © هل توحدق لل مفط نب ص اعو

 ا طاالطط رو ايزاسور 8: كرفم وولا ناب: يحال

 دفالاو موزيلب ةينملا 1 * تذخأ امدسب لب ىلا ىدات
 مارا راتلاك ةئءط هترءسا © هطلاخا ٍت> ىل ربصت ولو

 او روجمو !1 اه ال اولاقو كلذل اويضغف ربا مهربخأو اروع هموق ىلا صاع قاطناف لاق |

 صاع ثء ف ريهز 0 بدكوةعإ ا مو او>ر 5 ةناللع 3 ةمّةلع م ىلع 1 رو ئط ىلع اوريغيل

 ريهز نإ بمكو ةئيطللا رسساف مواتاتف قرضملاب مهقلف هموق ديز عمجف هرذني ًاسيسد ليخلا ديز ىلا

 'اوبأق ليفطلا نب سماع ىلا سمالا لاق انداف ديزاي اولاق رسسالا 1 لاط اماف مهسبحف مهنم اموقو
 | ن ةجاحلا ةئكطخلا اكشو تيمكلا هسرف بنك هاطعاف ايكو ةئيطخلا الا سماع مههوف هيلع كلذ

 دبز لاَ هيلع

 000 للا كرش الو نما م اهرسأ: ذاب ورح يدسل كوقأ
 رااملاو نيالا تامركملا“ هل ىذلاو.ةقرقللا اللا سرافلاان]
 1 ق1 الابط ن1 اذا“ هن دباقيم انرلااو نانا" سور يعوقو

 رداع ١ هاهو نيا 8: دوو ردود توللام اذا تسلق
 لصاس نفلا نو انه يداي ع ايه فوكللا ىتخحم ةناقؤ

 * هاج ميركلا نإ ةرهاج « يتدعصإ فوتحلا ىنغأ يننكلو
 رصايالا يحربال ذا اهاها ىلع # ٍةزينع ءامد نم يئانس ىو,أو

 ديزا ةعيطخلا لاقف

 لولهم نبا ديز يفانث يتايس « ىبناف تاب ىلام نكي لنا
 لله مل ةدش ردب لا نمو » اةيقل موي دولا انم تيطعاف
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 لف قضمللا اقتل هادع * انيس 505

 ًاضيا ةئطخلا هيف لاقو
 ارياخالا يع ادق نمو »+ مدت تا مل سا 0

 ر ك0 وار دعت قا 8 ارفك ديزاب فااالاورفكيناو * ٍةداىلا يندارك كلافاو ركشي ناف

 0 الولد مم ير دقاع د اسءقالاب ميك ند ه انما و

 | سماع ديزاب تا سنالو #3 مهدي رم 2 تكلا ا مياس يف 1

 ر و 08 و رز يخزا |١ ىلا ةع طحلا عج املف هلق 4 طخ ع نم اباوت كلذ دعو هيف اذه لاق ع نهو ديز هلع

 | يل ا 0 ف 2 تياطف رك 6 ىط ترسأ ىت د هكا نا اجاش زا ادماح مف ماقا هناك ١

 1 | ىلا اورام يتابع تسلاو انو 38 ءارعش مهم احتف اديزو مال ىنب اوحهي نا برعلا ءآرثك

 ًادبا هتدعن“ نقاكب تسلق ءادق ريغل ىنتلطاو يد نةح دق ىريغ و ءاط | لاقو مولع نأ ةئطخا ١

 3 طخلا لاقو كالذ اها اهلا اهومت امد ول هللاو لاق ذقان 3 كيطعت اناف ارق

 ذل ان كيفلا روك مال لآ :نم * ةحلاص كفَت امو ءاجملا كنك

 ام ءالعك ادب طايفوهوح ولا صرب ** مهط سس و زملا م اا ناعم :|

 ' نوصتقتيةراز 0 :نولددو 4 طخلاو ريهزنب ربي جرذ> لاق مالسنب 0 نع هفي ريك نر دقو

 ' رواحم ل دكموب كك ل بكل ناك سرشب هةقل ري يدتفاو م هه مس 6 16 دبز مىمقافءشحو ||

 | مهوةرازن نان ونب تنغ ورمع ونا لاقو هقلطأف ةقاقلا ةكططلا هللا اكشو 'ىط ن٠ طقام يب يف

 0ك ند . مانغلا نان وش تقابسو ةرازف تمر 3 ادب 2 الاتف اولد ليلا دبز ميكو نودناست#

 سأبلا ديدش مياس نمّلحر مهفو سا نم ءام حاب ت 82 ايدو تا ةراز او نإ مث ناب مصلاو ع د

 هد ةياهاكلا ىف هسأر ىلع جان اادقع اودار دق ماس وب اك للعزلا سنأنب سانع هل لان دم

 يف يف لز قا هوقو هتيب لهأ نم ةدع يف ماس ينب لانعأ 0 سامع جرأل هنيع م اعاف هل مع

 ا 0 يي ةرازذ ت كرد 1 ما ديزل ا سدو نا

١ 

 | كلذيف 1 م م 0 ةراز٠ ىلع دش 3 2 نب 0 ع اوت ةوسالا م ل مم م

 !ٍ ادور نا اد لع #2 ادوسأ م أ مارح تعدو الأ ظ

 اددشت لعأ اوت الف -ىلا « ءدعا ءاينلا قالخأ شرار
 اديلا عطق ذإ فيسلا بك ءالب « مهدنعو انعناهينىنب لئاسو
 ادقوف هحايصم اكذ ناكف « كلاعب انلصتا مث اكلام اوعد

 اديعمو' كاثه رام .ءوني'# الدنعاتكردقور ع نبرشو

 او اعا ذيذتخلامديصلا اذا * ةلالع تاذ ءادوق هب تطع

 ادصقملا يره.لانوءاستيو * انقلاك ليلا ذقنتست مهانيقل

 مج



00 

 ادحومو ينثءنوع ديذا ع هر را يذي# ةئفح وانا افك دق ردقدز 1

 اد.عمو 07 وع نأ ادبز نيقاس ١ ع يندعصو ينائس يونا يننا ىلع ظ

 34 | رواحو لزتءافا همي مم هه 1و ءعادبز م هاذ "ىبط طالل>انيب بر 2 تعقو ور< 5 لاقو ١

 | الات اولتفاف هعم ديزو سدق مهلعو لئاو_ 10 ورب تزغف مداعن, نيتك لع لزنو مك ىإ ظ

 |اكتيو 23 أوعدب لعد ومولا ىلع لو هسرف بكر ا 0 ااه ئارا اق قا نيزو ا 0

 1 تراص“ 32 تت رفظو رك تمدع ٍقح ةحان مزه ا 00 0 هآر 1 ا ا اذا نسف ةناكي

 9 تدصأ يأو لاو يبيصأ نقاب ىل مسقادب زهللاق اومدق املق ا - رت او بر ءلأ ْق مهل ار ا خو ظ

 ٍ : ديز لاقف قاحأ ريغو ىريغ لات هلا ىلو ام هلاوذ |

 مز اهالا نددح ءاسا ةلذلغم »+2 ةج ثرداحالاو اهانأ له الأ

 مصاعنب سقك ب اذكب ت داو «تدححأ ليا اذ افاقوب ت 2

 متامعلاو مه امس ام رد ملو +2 مههزه دقنأ تي 2 1 0 ظ

 ماه دنع ىلا تداو 0 #3 مع ومح ضف يباطعلا س رافإا لب

 محاما عادص ىنشت ةزون اع © مهاع انلك الحت اوعدام اذا

 ||| يف لعراغا يتح لمع نم سان ىف جرخف ديز لوق نائس ينب دحا ىلحعلا ةلظنح نب رسشكملا غلبف |

 م ١ ديز ز ىلا * مماع انلح 2 1 ام اذا * كلوق لاَقف 8 ا و 31 لاف 0 1

 د 10 مغف 7 ٌ

 لع باذتاللا مكب انك 2 ابر ب اننا ل كك نع اذا

 ١ ا نشروق نأ الجر باطحلا نب 0 ع ثءذف !ىعاش ليلا ديزنب ثيرح نا لاقو

 ١ ناهس ين ٍُ ةلحع 0 قحلقأف هقاع نارقلا نم ف 0 رد ملنفيدابلا ل مها: ىرقع ةممملا نايف 2س وأ ا

 ل بيوع نب ادي نإ كلا نس 00 20 َ 1 0

| 

 00 هب رمت اعيش 5

 كلذ يف 5 ١ اعلا 1 بره مْ ا له ا لتقو هلّدقف هئءطفق |

 لحم انمزلاوءاربغلاةوتشلا يحا هه دلاخ ن سس يعانلا ركب الا

 ل ااا قالي  هناف نيو ما اي ىعزجم الف
 لحرلا مزمل نايفس ابا تكرت ه# يتناف ًازب نع اسوأ اولتقي ناف

 ىلثمىنب واج تش ام اذإ نكلو ههدعب ساثلا يف تشءاميسالا الولو

 لخلاف ثح بلك انا و[ءارك *« ةعبس مْوَقْلا ةريخ نم هب ايضا

 تكس وص
 بارغلا لوش ىذلاب ا.د ص نن ىدع سا بارغلاو ىلظل 1
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 باير ا انياوج يدر م مهلع ماللسلا 'يرفاف ي هذا

 كيهدس تل 5 ىلوم ثلا دنفل ءانذااو تايقرلا س د نب هللأ دم ىل رعشلا 3-3 محلا ند هضورمع

 لضخ نك نيلو ىلا ىحيل ندللا اذه نأ ىثدن> 0 هنلا لمر فيق> ضاقو يبا نبا |

 ريب زأا اقدح لاق العلا نأ 5 ينم رألا رمشلا | | اه سنق ن نإ أهيف لاق ىذلا بنسلاب ( ينريخا ) هلوق

 ثركا وباوىؤلىإ سماع .ينب ىلوم بتاكلا ثرحلا يبا نب دم نب نمحرلادبع ينأدح لاق راكب نإ

 ةعمر يبا نب رمع هيف لوقي ىذلا ونغ اذه |

 نٌتؤم ديشر رما رمتأف © رئاط ياق ثرحلا امبااي
 نع همبأ نع قحاس» نب لفون نب ناهس يناد>لاقل+ؤ-نب ور نب ن*>رلاديعنب ورمع ينادح لاق

 زؤملاَدَْغ ىلا كو ناورم هنب زيزءلادبع دعب .ديلولاهنمال ة ةعيلا ناور٠نب كلما ديعدارالاق هدح

 قرغبالنا تعطتساناف هنم ىلا يحاكنبا سيل نبا ىلدل لوقي هيلا يتكوهياع عيا كلذ 'هلأب

 كلذف سق نب هللا دنع لاقف كلذ نع فكو كلااد.ع هآ قرف لمفاف عطاق ىل تن 1 توملا ان

 ريزغلا دع داعناكو

 هيعش يف راضنلا دوع 0 * 6 كينب نم ضرلا كنان

 * هبرغالو هلاديع ءابشأ * آلو فاعضلاعورلا نم اوبل
 هن ع يفو همم يف ت تيطعأ * يتلا لوسرلا ةعس ىلع ن 0

 هيج قو هادااوو 0 فغزلايف توعدام اذا
 هنحل يف ءاقليلا هو فرس # ال نعرأ ةمااليخرا دو

 لئقلا وه سيلا لاقو همتشو هددهتو ًاقض الخدم تابقرلا سق نبا لخد دقل كلاا ديع لاَقَ
 اكرام انو ليخ 'نم شيدت © :[مقم ند مالسالا ةعيب ىلع

 ما ةهيفلا ومنع عب ف « اناما يذعو انا 8 كرادي

 منا وبلاف و لا قر 1 لع لاما 0 هينبتك نه هرا ةلغأ تعرف اذأ

 لاق هايإ همتشو كلللا دنع لوق هللا ديبع غلب اماف لاق

 تارغلا | لرش يذلاب يحرم «* يدعم بارغلاو يلا ل

 تارتقا هئم 00 ىأ دق #* سررقيدعس ري نإ ىل لاق

 تاويألاو نوم [ةيلعو هر النزل دنت 01

 بارتالا هلاني ال ىذلا رص #!او نيحاشولا وذ ميرلا اذبح
 باححلا هيلع ًادصوم ًاقفصم »© الانغ كلخو وأ رصقلاف نأ
 باضغكيلع ةطرش انهاه * رذحاف يسن كتدفناتاسرا

 باذ نوردقي نيح مهو ء * املا مطت ال !وأر نا اومسقا

 بالنا هنم نيحي وا ةطرش * ىغيو بيقرلا لفغي دق تاق

 باشرا انيلع هبيغ يف سبل * ايما هللا ىروي نا ىلع وأ



 ء.ا4 بيبو درجت و مه رن دا
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 0-- 59 2 ف
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 بابراي انباوج يدر مث * ايلع ماللا 'يرقاف يهذا
 باو ميركلا قشامال قح * ىلوقو تيقل دقام اثدح

 رب

 ع .7 ١-1 هشام هس الس نيس“ جي 0

 بالكلا مث كا 52و ينيعل ال[ تاج رلا 5 3ك

 ىنمري مل لعراز بر 2
 بانشلا هَنمْنَب دق حاف يدكعلا هلل- نيح هللا عداخ ||

* 

* 

 تاضصوالا كلا ن. هن يصاخ © يع ني> همح تبا لح ر

 ان

 ا سموه وهو ةرثع #

 باناح ةهينع نم هيلعو * يبعو اوربت نأ سانلا 0

 * فانيلا اخ 3 نما ال »* و 41 نسل ىبعلا ل

 تانكي لاب واجب نيت ع 8 باتكلاب ا 7 0

 اجلا قلق« نم هيما الو ىتنا تدخغلاب ت ظ

 1 بادنالا 0 رع ودب نيح * 0 كيأ ر بقع كود 53 ظ

 بالكلا مشي عا امرك بقي الإ ناحيرلا من ا
| 

 ]1 اندطاوأ هاش 1 ناحير 00 يف ناكف 0-5 هذ و م را ريسخأم 000 كبعل لحرخا

 | لاو نب زيزملا دع يف لق س ق نبأ نأ هلع" لع رم 1 رك ييرخا هنيل
 ا اككمأ ةبربلا دو< اذا »*# هريأم 1 :ع سانلا تفقتانإ ظ

 +اب امل لاق 0 بءعصم يئريخ 1 رييزاا لاق هدب هيلا ناك دهعلا نال كالا دع تام اذا ىنعي
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 د الخدم وك نا 0 دقل لاق دئحو رحطلا هش لاقو كيا تلا م كلملا دنع

 اموي جاححلا لاق لاق هب أ نع رفع نب ريثك يف 0 لاق رييزلا انثدح لاق يترطلا# فرش

 سلو ناورم نب زيزءلا دبع نم ىل ايصن دشأ ةيمأ ىنب نم دحأ ن دام هنا 0 نم هنقن لها

 دل ورعشو ناسل هل هياعينو ادب لجر نم له عراق ا نأ ف وما اناو الا مايالا ن ولا

|| 

| 
1 

 1 8 ظ
 َ | حدقاةنينمؤملا د ىلا اذه يباتكب جرخا هل لاق 3 م ءالخاف هاعدق ي زيملا ماصع ن ال ع م أولاق | ظ . |

 ا

 أ
 ا
| 
 ا

 الأ ناوعلا ناجاجملا هل لاقف اسد ىلا ريمالا انام درا دل لاق مال رلا ىلع! نم 5 يف

 جمل نع هلأسو باتكلا هيلاعفد كلا دبع ىلع لخد املف جاجحلا باتكب جرف ةرمخا تال
 لوش مقدنأف قارعلا 0 ظ

 امالسلاو ةيحتلا طحشلا ىلع *« يدها كيلا نينمؤملا ريهأ

 اماظن اناو ةموركأ م طا يناو> نكي كنب نه يم

 . امامذلاو ةمامالا هل تاع # هفف عاطأ ديلولا ل ولف

 ا لاقودلتق يذلا ريذءلا لدم ةساكملايف مغرب 1 5 ذ مثكلذ يف زيزعلا دبع ىلآ كلما دبع ب كف

 | ثتل.امو كلذ تع تفكف ى 0 ةادلا ىلا نوكمال لاقو ةديدش ةقر كلملا دعقرف هيف ظ

 دخو



 [تلاهنس ١

 فرات 0 ا نيا
 عمور 00 *- ا 9

| 

 لوي ىذلا 4

 جس وعلاب هما دوا ارقص د تدعم را كا نه٠تثعبو َ

1 3 
 جضن ل اهريغب تذءرط اذاو * اهحضنا ةراثب تخيط اذاو

 م7 هرايخاو كنق 0 د 0-١

 نيد عع ا اهءاذ ناكو ةندملا هؤشنمو صاقو 0 يبا نب 8 َتَ ةثئاع ىلوم دنزو.! كلف 2 َ

 تايقرلأ سنق نأ هيف لوم كلذلو هلزنمىف 36 لاو كارلا

 ني
 انافكو انشيع رس املاط # اناعظالا عيشي دنفل لق

١ 

 : ا

|| 

 ع يضلاعمتادراو * ديدق ند هع تاوداَص 14

 انا ركسلا اهو تزاح م 2 دع انا: زءالا ةقر اسدور 5 0

0 

 ١
 في قذ نمهنطو ةنان نب ور*و ق>سإ ةياور نم سلا ياني كلام اع فرات .هضورا

1 

 تا لاقفامم برق دقو ظفاف ودعا وهو ةمااع ىلع 00 ا َدِحاَف عجر ل كنعللا ناكاملف |

 لاك هده 26 4.5 3 لدحر 0 ءارعشلا صحا لاف ةلجملا | ع

 ع 0

 هل>علا نلسو الو 4 .ىوت نب اساق هودعب 50 ريغ 0

 عل كوم دز 31 30 ناك لاق يدع 0 8-2 يبأ ىلع َّت 0 داع لاق لاق نيسحلا يفر

 0-3 الأ ل يتااذ نا ديزا نأ هل لاك هماكإ مو طل 1 ىلا 34

 ينعموقتنل لالا هدو ع كنع تدضق دقو ضخم جوس تقم كنا دهتأف : اف انأ اما لاّقف ىن ء ىلا ا

 5 أدعمس قالا ب رطضم كله ناكو لاق ع دييجو كآذك كن

 كل نب ناو شع لمعتما ناك ةيوا 4 نأ ةناوع 1 6 ينأ ىلع ترق دامح لاق ع نيش

 ا لل ايف بارهي ةديدُس ناو سن ةياالاو تن اكنف 1 صاعلا نإ ديعس ىله عسل و ةئسةنتدملا لك

 كو وهوذل راكع هدب يفو ددعسملا ىلا ناو انف اهلا نوءح 00 هن دمع ةيالوو قوسفلا 4

 جاححلا ىلع هعم ماصع نب نأر# جرذ ثعشألا نبانامز ناك اءاف تام يتح روش ةتيس الا ززعلا

 وهو هلتقأ ج ءاحجلا يدب هللا عطق ل لاق تكللملا كديع كلذ غلبف 42 اج نبا لتقف نيح 4 ىلا ]

 ظ هنو حصأ ءافلا دقو فاقلاب دنق ليقف هءسا يف فاتذا دقو يلع وأ 1 يف ةبايسلاب ليقالا ©

 لاق هينا 0 دا , 1 كر نيسملا و 0 د لاقيف ءاطبالا ف لتقل برضإ

 1 - جرذف رميه 0 راخ اريع ىتاف كلذل جرد اب ءدل هتلسرأ 700 7 ةغئاع تاك

 ير را ا | ره ب 1 احربم ايد مار هبرشق صاقو لأ ا

 . هنع ةهحو 0 هيلع لسف ةيرذ نم امجو هدجوف هناا هع دمع اولا نا هتلاخ تناكو هنع|

 6 حرامي تساو ىذرت 6

 3 لاق اننا ١اع ىلع لذ دق هدنع نم ماقف كيلأ ر ظنلا نمو ع قرد |

0 



)( 

 أ «نامظالا عشب 50 لق نإ 44ه كليو هل لاقو ةزاكعلا هراك وف يدب نيب ىخع داش وه اذإ لوزعم

 , كنانأو لافودتف هيلا تفتلاف ينم كرب لحام معتسة بيرل زعا ىلا كل مأال داسمال ناعطظالا عب كل

 5 لئالف مايأ عاما عم : هل لاقو ناوسصمع كدعضف 0 الو 0 هللأ 58 همسو |

 ينم كب رع
9 

 هل وص

 انوع ىلع 0 انإ تأ اذاةريودلا يح

 اعاقلب الو ايش #* انت قارفلا»ال

 ور< نع يطسوااب 15 جد 0 ءانغلاو يمهسلا جاححلا ن َ هيل عل كَم 0 نم هةصض ورع

 مد هبسنو هين '" رابخأ 0

 نب بمك نب نضيصه نب ور# نب مهب نب دعس نب ةفيذسح نب سماع نب جاجحلا نب هس وه
 : ا

 هسناكو ىصق نب ا نإ قاسلا ن ١ ةليمح تنب يور حو 37 0 |

 لوقيامطو نيكرشم ردن مون امج الّتقو مف ةهاننلا 0 هودو نم هوخأو جاححملا نب

 أ نينمؤملا مأ | ةحمدخ حور زشاملا نب ةلاغ وأ ءوتخا نآكو د ةرارز نب شاينلا نأ وهو ميغ 0

 ةليوط ةديصق يهو لوش ممفو مولاح 00 0 نك الا يلا بقع م ,ادالوا 4م اهلو ةياها1ا يف يف

 راح الو فرض مهلعف ىكتشيال نب اود ذا عاجلا يب 0 هلل *

 را قد راما دق ءاقوا و * مينا ضف ن مأومع طياوبسكينا

 ًاضيأ لوقي هدن يفو
 ليضفت دوْاو مهدوجأو ل

 ل_دب مازرلا يلا لوقل الو

 - ىلع مازرلا اأ اهس نا

*« 

 لولسم موقلا طسوماق اذاميس *# هتموكح يف لدع نامقاك فق
* 

 د*#ئ

 فئلخ ىذم نأ هس لعفل ل

 لودعم رعقملا نع ا الو هن ريش ع 6 2 هرم

 هلل نيب راح 000 التو اال اهركذ د ددعتسأ ' رد الف اذ ا اهلاق تأ 2 ًاضدأ هلو

 راكب نبربب زلا كلذ رك ذقالاطلا هاتحوز هتلأس دقو لئاقلا 00 ءا روش نم هس ناكو هلوسرو

 رت_هو روز لوذ نالوةتو #* رحم ناقطتم ياسرع كال

 ركش ينابتيح دق ىلام لكافه .انار ذا قالطلا ينالاست

 را مراغملا نع ىل“<و «* يدنع لاملا 5 نا ىلعلف

 ىدادغيلا نم هأ 0 ا دي دشب جاححلا نأ



 ان
 ]سلسل 77 ا 2 7ب7تببتبتبتتتتت7صتتت9صبت9707ب7س7س7س7سسلالللذ

 رع ديالو ند فيصانمو »# دابحو ل دعأ يرو

 رض شدع شعار نه ندو سسك + ل هل 0 ناو

 رمل لح رضح اكل يوذ نكلو رودالا رسال تنكو

 ا نإ هيدا 5

 1 1 لإ 0 * انيلع مر 41 تأ اولاقلو

 ليك اوليكي نا سانلا زج * اينه الك فور» هلا تلك

 ع جاجحلا كب هيل طاص نس يما 0 اد نب ىلع لاق ريب زلا لاق

 ام اذ ع الا يفتن ال *# اعروزأ ا 0 ىميلستلاق

 يلالخو يرذافم دس يك * ةورتاد أما 3 هنأ ال

 لاحو ةفع يف نيك الو *: بح ناسك لع نصردالف

 تس هيد 1 لاق بتحصم 0 ينادح لاق رك 0 ني زلا ا لاق يرخلاو ي- دولا ) ينريخا )

 كلذ 2 53 لاقف 0 ملع ةلاما حل ديرب هتقان 1 ضع بيغف م أعلا ديرب ًاديدق جاححلا

 ع ” ا 5 ناؤذ * اهعارذب ىوتلاف 0

 جاعد نك لم >اف 3-3 لا اذاف # هل ع كلتددام قادص لدحر

 دشن أوةجاعدلا هسالتحال لاقيو جاعد وهف عابسلا م ساتتعلك و بئذلاو باكلاجاعدلا ريبزا|لآق

 وت نم عبشيوةحاعد ن :اكأ # ان قر ا بالك تناب

 نك بقعلا ناف 4 مان , دلو 16 الا 4 ئمو هيب يبأ جاححلال تقع الو 0 | لاق ةقرسلا ةلحم دلاب يك

 صاعلا 0 ورم ناف ةينم تب ةطلر يفو هيد 0 فيقع 0 هللأ ا نب مهاربا هوس يبأ 7

 3 نب هللأ دنع هل تدلوف اهحوزت

 م هريغو 8 اذه ف هرايخاو جاجحلا ْن 52 0 جم

 شيرة نم ءافلحلاب اهوبأ ثاغتساف الع اهابأ ىلغ ناك ةأ سما يف هلوقب ءانغلا هيف يذلا رعشلا اذهو
 لاق يموطلا ( ينربخأ ) اهيبأ ىلع اهودرو هبدن نم اهوعزتئاف لوضفلا فاحم فورعملا فاخلاو
 يخم نع يسنعلا 0 نب زيزعلا ديع 0 شا ا! رق نم دحاو ريغ ينادح لاق راكب نإ ريب زلا يف ا كوح

 0 لاس هل ةئاهعمو ار حان ةكم مدق 40 نم الج نأ ةببنع نب ا دبع نب ناس ١

 7 مم موس لإ كاهدس نب ةش دع نب رد ماع كر جاححلا كا هيد اهةلعف ايدو نيملاعلا نيام ًاضوأ

 0 هيدي اونأف مهملا كلذ اكعف مهنا لوضفلا تام كيلعا ا ليق ف املع اهانأ باغو هيلا اهاقن

 لفأ ال“ لاف ةا و ةيحانب دتنم دكمون وهو لدرلا 100 ه ةئا جرح اولاقف جاححلا

 بحش الوهللاو ال كليَح ام هللا كد اولاقف ةللالا م يلو: موقاي لات تلف ضع دق نو اناف اولاق

 1.110 5 11 400ج 2070117 127 1 0 تي ع هد تس ا 1 فا طال ا 17ج عج و تحت تتسم مس سس سس



 1 نب يالا 207 * نوولءي ياللا ىآإ انى رو 0 *» 0
 14 0 سا بف - ِ

 0 ادد وطي
 - و ع ريا 7 هندي 2 يح 1.1 -

 ١ ' يمت | مهم 0 وكرو اهإنإ ا ملا اهحر 320 1 ا 2 فاح عسوأ 1 ةدتاا

 ا ا ن 5 لوش كلذإف |

 الخيم اعادو مهعدوا مل * الوتقلا: يا ملو يححار

 ال وْضفلا فاخا الو ينارادق »+ اهوعنع نالوظفلادءاذا

 الوقا الا ىلع مده لك رلا حار .ةيشء. ينا ىلاخم ال

 المقثلاو ثيدحلا سرادبا »* الو قدا 0 ربا مل

 البتف مابف تدبأ ول داقنا * الواهنع ثيدحلا عيْذأ نا
 الي وط ءانالاب ءاملا ةيح * يولتت م ا يوللا *

 العر ليعر ىدامممكر »*# ديام ةل ع اودع مْ

*« 

# 

 البق معارت اوعزشي يىتءعو *:يعوق كئلوا باغ ونبو و
 اليوطاليل ترهسابايشو' لو ل رو مادو

 جاححلا نب هي لوقي كلذ. يفو
 521 لع انه * تأ ذإ هرب ودلا حس

 »ع ا 2 1 هيه هانا قارفلا ال

 [عان 6-9 تاما * هلق ةشاثتح تذدذا

 .اناطوو اهد نم هل ةماع تلح

 عا اهاهس ند #3 2-3 اطو »**

 مدا 57 تي ا عا لاا 0

 7/2 فدسوا وبا

 ل او 07 اع ارا تو دج تاق عت هةتووكو عل“

 امام نم اوبدمتتساو د اهقوف هل ىلا كد
1 

 اعامخ لود تفطلو ا توندل

 0 2 اناملط يذل داع

 نك<

 ذاب” ىعما :اهثلو

 سووا

 س7

 0 علا ما ع ير ع لن

« 

 ن

*« 

 اناتخا < تلو < ايقير ةلخف تبرشف

 ان

 * اهئافك | ىلعانم * اياها لّضصفاو امدق

 : اتادوا 5 توعو ىغولا ةيولا' يع *»

 ل ناكلاق ةدييع ينأ نع ءمرآلا نسما وبا ينثدح لاق راكب نب ريبزلا انندح لاق يموطلا ءانوتلا

1 

26 

 د



 ا ل
 0 ا ١ : رمد 1 3 02 مق و 0 م

 لاَقف ا 7 4 5 2 ةعانم هلأ 00 5

 عقتلاو  قاذلا يان كما نحب < تعال . واظأ ىصت# لاَ

 رديلاو نكرلا نب ب وماةملانع ران ن همر تت ضد 0 2 تدشأو 1

 ل ام تاقثزا ضع ىددو 1

 رممملاقكالض قاتهاذعا * بكا ل مئاقأ 3

 ردغلا ردافلا توثلما ر>الو »* 8 رح 0 0 ١ مارا نأ

 هقحم نهذو 'هاولذ تفاح نب آو 5 عاب ىماسلا ةييش نب سيق نا ءاماعلا ضع لاقو 0 َ

 0 0 نب نم لجوب راجتساف |

 ان 5 ٠ عضعال نا 5 3 0

 ّْ 8 يمس || 0 نا خا غلبو لا

 ا اذنأ ل تب رش دقو < ا 3 ا مكر راح 2 :

 3 هاو 0 ميدان قانال # 5006 ايلعأو هنكو تاو !اتأف

 اسانع ءرماقاتو برد قرأ قات *# امدةءم تيل ءانش اح منو 0

 اناسامو اًراحام مرطاو دحملا | اتاوذ دلجحو شرك ضر 01

 تك اناا ثروب ناو # جاف ا اذهو جت كا فان ْ 1: 3

 3 5ع كلا در ىلع اوفلاحت نار 0 نوط تل هب اع 5 يح نأ كس ول او سامعلا مان |

 00 ناكذ ناعد_ <> نا 0 مهةاح ناكو هقحخ هل 0 هود الا 2 َلَخَر رطبال ||
ّ 

0 

3 || 

: 

| 

 ولو 2 ل 0 ناعذح نبا راد ىف افا تدهش دقابل ود 0 و هياع هللأ ىنيم 1
 ا
 ز لاق لوظنذلا ا يد فاخلا ن هلضخف هللاو اذه شا و م موق لّقؤ تيد 0. هنإ تثيعد ا

 للك أورق ََ الأ سصمالا اده يف 2 ند موق هب ه.اع فااحن كم اح- لت ىلع اولا نور لاقو َ

 نة طل نال هر لضذطفلاو ةعاذطق ن لذفلاو ةعارش 3 لخفلا ,م* وامس 0 هوريغ ل ا ناعبب |

 1 1 باهش نأ 2 ناعوت سارا كل هللا ديع نع ةلمضف نب 2

 0 همعمو ةياهاجلا 3 1 مو 1 مد ددز يي 0 ٠الحر نا كلذ ءدب 3 لوذفلا ع

 اع ردي مْ يديبزا| هعاتم ىغتباف سيغت مث هن ىلا اهآوأف م+- يفإ ن* لجو ةئم اهات |

 نك رق لاقي فوطف هلم ىلا ليسأل 0 ف هراع اولغاغأف ه.اع م6 ةعتسا مم نا خا

 ندر تع نيح> ساق 5 لع ففرشحإا :تالذ ىأر املف هع لئاقلا تاذاخف 1 0 ا
 ١

 رفنلاو رادلا ينان ةكم ناب « هتعاضب مولاثا رهف 200 1 ْ

 رجخاو رجلا ني ورمهلا اب # هير“ ضد : ثءش مرو 8

 بل ق#



 رعتعم لام لالذ م لدا مم رذخ مه- ىفب ن٠ مئاقأ

 فال>الا نؤذغيا اذهىف انث نا دا نونيطملا لاقت هذ اوءلكدف كلذ ىثيرق تدظع 1 الق

 ًافاخ نكلف اولاعت ىئيرق ن٠ سان لاقو نو.طملا نيذخل اذهيف انملكت نثلا هللاو فالحالا لاقو

 ًاماغط مهل عنسدو ناغدح نب هللا دبع راد يف او..ّجاف فال-الا نودو ني..ظملا نود الون

 نإ وهو هس لا هللا يخوي نأ لبق مهعم دموي لد مو هياع هللا يلد هللا لودر ناكو اريثك ذكموي

 ىلع اوقلاحم موقلا هياع دقامت ىذل ناكو مو ةرهزو 217 ا لل قيرتعو نبع

 هلا اودؤيو هقحب هل اوذخأي 0 رح الو بيرق الو بيررغ ةكب لظبال نأ

 00 هواعأل مضر ءام ن ن٠ ٠م ىلا اودع م مهريغ ن هو مهنا ن ٠ هتءالظظم

 ني:ءؤاام أ ةعئاع نع ا نع ةورمعزنب ماد ا (لاق) هوبرسثذ هب اونأمل 5 ناكر أدب تاسعلا كابل

 0 اردو تدهسدفل لو رويس لماقل كودر عسا أ مع هللا ىذر

 دو لاق هتضأل يتاوهتلا رح 4 يبا لوما الك وذا لإ تعد رمل امأ كوضعا ا

 16 لو يبدا لاو نب سام ءاا عاتذا ىدبزاا نم ىرتذا يذلا نا يدحلا زيزءلا دبع نب رم

 الا نب اوفلاحم متونيو ةرهز ون 1 لا د لح انور تاعلازك ؛و مئاهوذ لوضفلا فاح

 7 ًاعيضو وأ افيرش هماظ ن 1 لك لد ىت> ملظلا ىلع مول عب ميج انك الإ دحأ كج لظي

 يطعأف هقح هيلا يدؤت يت كترافن ال هللاو اولاق مث لاو نب ص'لا ىلا اوةلطنا منان ريغ نه وآل
 | اهيش نإ ةسيو نب ةنع ناكر ها 5ك هةة- دحأ غب ,ال كلذ 30 كف 43 لحرلا

 لوذذاا فاح يف لخدأ يت سس ديع 0 تدح 1 جرح هع ا نال كرش

 . ديعن, ىدوم نع ةحاطز دهم نع نسح نبد# (يف ”د>و)١ لوذفلا فاحف سعوش دنع س لو

 2 #4 نب مهارب ار اعوام هور ا عو 0 نموا نع مهاربا نبهللا

 اوفات>ا ةرم نب ميو ىزعلا د.عنب يا فاطأل ينو مشاه يف نأ داهلا نب هللا د.ع يبا ن ١

 اودرب يف> هود هدأ الإ هن هنرمص ىلا مهوعدب امولذم نئياحالا يف الو اهلك كك اوعديال نأ ىلع

 ىلعو هوما الإ لد فا دلع دل 2 ال نأ ىلع وأ ارذع كلذيف اولي وا هتماظع هياع

 يت> ملاظلا ىلع ديلا نا بلاغا هللا لوذفلا فاح ىمد كاذب 8 يممااو فوردملاب ىمالا |

 ل د# لاق نيسحلا ند لاق شاملا يف قوماتلا يلعو ةفودر < للام هقح مولاغ.ال ودق

 ىزاادنعنب 3 ود ن ب مللاق هب ةسأَو 6 ل 55 ندع َنح و بأ 0 دع نب ي 9 2 هنن دح ىف

 ديزي نب يدع نع نسما نبد#م ( ينثد>و لاق ) باطملا دبع دعب ناكو لاق لوذذلا 0000

 لاقرعشلا نه دهاش كلذل لهفدل ىلقو لاق و ةرهزو مشاه لوذطفلا فاح له لاق 5 نا

 ءارعشلا ضعب لوق ملعلا لهأ ض.ب يندشنأ لاق عن
 ناعد> نبا راديفربآ اةرهزو * مثاهو تلاس 3 ةسسع نب مب

 ناك عز نم ننثيف ءاقرو * تد رغام يدنلا ىلع ن وفلاح تم

 اني( قنيدحو) نينصنلا يفاتخم نيب رطضم نيتيبب ءاجف نا رع داو لاقخ نايك نيأو هل ليقف
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 وشو يزملا دنع نب دق وثو باطملا 5 مداه واب ي اي ةلاَد الشع ىفأ 9 ملا 31

 د ناعدخ نب هللا دع راد ف وتمتع كونلا 0 ل 0 ب 2 بالك نب ةلرهز ١

 نم لع هك هم اوماق الإ مهريغ 0 اهاهأ م ماو 5 ا مالا اودقاثتو هذتع

 لوا فاح انهف تييبذا لبق فحل ادعي تو هل هيلع هللا ىلد 06 ةعماظم و 2 ىح ةماطا

 لوضفلا فاح يحس اغا لاق هنا نع بءضصم كك هللا درع قدح ن رج نا مهاربا ينندحو (لاقا

 ىهس كاذإف لاق لّطقمو لضظفو لاطفو ليضف مط لاش ل نودرب لاحر 20 يف ناك هبال

 هللاد.عرادىف ًنَح تدهثف هيلع هللا لذ هللأ لودر لاق ينأ لاقَو لاق ةقوصر# لئام صهاقلا نك

 هنلا تيعد ول هربغ لاقو لاق مما رج نعم ىلا بحاو وطو هراشألا مالسالا هدز م ناغدح نا

 ندرك عمر اغا لاق لضفلان ب ق>حس| نع ةرامع نب لفون نع نسح نب دم ينادحو (لاق) تيجالا

 لئمىلع اوفا ليضفلاو لاضفو لضفلا مها لاشي مهرج نم ارشننال لوذفلا فاخ فاخلا اذه

 ن ماشه نع ةلاضن' ندمت نع نسخن انا ن عا لجو ينأدح و (لاق) لئايقلاهذهةلغ تقلاحتاتم

 راديف تدهش دق لوشي و هيلع هللا يد هللا لور تهوس تلاق اهنأ ةكئاع نع هسبأ نع هوم

 (ريبزلا لاق)وتلا رمح ىلذاو هتضةينابحا امو تءحال هيلا تيءعدولاما لوذقلا فاح ناعدخ نإ

 لاق و هيلع للا ىلد هللا و نإ هيعأ نع بءصق لي هللادمع يدجح نع طاص ىلع يدلل

 تا .حال 0 هيلا تدعذ و املأ لوذفلا ك1 يفعل افاد ةيلهاوللا يف تدوهثدقا هدب يشن ىذلاو

 لاق :عوذأ نع مراآلا نسحلاوبأ يف رميا مالسالاهديزيال معلا رم ند 1 يعل وبأ

 لاق لوش ىرسعز 3| ف سب هللا دنع نةحلط ا اب لاق قدا ديزي نإ دلوع نع لدحر ينادح

 معلا رج هب يل نا افلح ناعد> 0 هللا دنع راديف تدهش دقل ساو هيلع هللا ضن هللا لوتسر

 نب فرع نع محازم نب رصأ نع :نسع نإ دمحم ىنادحو (لاق) تحال مالسالاىف هي هنلا يعدأ ولو"

 يف الو اهلك كعب اوعدبال نا ىلع اوفات>اف م مو دسأو ناطملا وبو مئاه ون تعاد لاق دوبر خخ

 ارذع كلذ ىف اوان 5 ةجلاكا هيلا اودرب َْقَح ءودجنأ الا هنرصن ىلا مهوعدب 1 ولطظم نيدباخ الا

 ند اذه اولاقو هل ابيع لوضفلا دل هوحسو مهمأ نم فالحالاو نيكملا ا كلذ 7

 6 ديزي نع لع ب مهارب | نع نسح نب د ينثدح و لاقل وضفلا فاح هوست موقلا لوضف

 ةلهز ينب ودا ينو مشاه ينب نيب لوظفلا فاخ ناك لاق مهاربا نب دم نع يداهلا نإ هللا ديغ

 نعل دفع ةوع مهار ١. نب ليع.سأ يف ن'دح لاق ن ص000 ينئدخل لاق ملا ينبو

 هللا لؤترلاق لاق فوع 68و نما نا هنأ نع بانج 3 ده ٠ نعيرهزاا نع ء قالا نا

 (لاقر هثكن أ يناَو سنار 1 ىلذأ كا 8 نيكملا 00# ٍِى هموم 06 تدهش 0 هناغ هللا ىلد'

 هنأ ىمدلا هللأ دنع نامع نمرلا ديعنب ْناَمَءَنَع ةحاط نبد#م نع نسحلا نب د#ع ىنثدحو

 ىنادح ) ةيكلا نم "قس يذلا لازغلا 3 لئاسقلا 0 ا لوضفلا قاحي ادن يذلانا هلا |[

 هسا نعىم.تلا ثّرحلا 0 مهاربأ نب ا نع ةدعاط نب دق نيد لاق نسحلا نب دعا

 يي ل ا كك ا

 ( مشع سداس يناغالا 8)
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 | كلملا دبع هل لاقف شيرق ءافاح ن٠ ناكو ناورم نب كلا دبع ىلع هم نب ريبج نبأ مدق لاق

 || يمااب لعا تاو لاق لوضفلا فاح يف لفون ىنب ىن»ي ماو سءش دبع وب نكي مل ا

 || نكتمو هنم متأو نم انحر > دقل نيئمؤملا ريمااي هللاو ال لاق كلذ نه قحاب ينئثدحتل لاق نيتمؤملا

 [| نب ديز,نبد# نيم هاربا نع ء نسحلا نب د# ىنثدحو لآ مالسالاو ةياهاجلا ىف اعيحالا ديو اندب

 || مالا ا-يلع ىلع نب نيسحلا نيب ناك هنا هزيخا ىلا ثرخلا نب دم نا "يالا داو ا ةادعا

 || لامىف نايفسىنانب ةيواَعم نمز يف ةنيدملاريءاذئموي ديلولاو مالكن ايفس يبا نب ةيتعنب دياولا نيب ,
 || هناطلس ىت>يف ةتع نبدبل ولا ىلع لاطتسامالسلا ام,ماع ىلع نب نيسحلا لاف ةورملا يذب امهم ناك.

 أ هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجمىف نموقال مث ينس نذخ ال وا ىت> يف ىنفصتتل هللا مسقأ تاقف

  لاقام نيسحلا لاق امل ديلولا دئع ناكو ريب زلا نب هللا دبع لاقف لاق لوذفلا فاحب نوعدالمت حو

 الأ تغلق اعمح توعوا هقح نم فاصنب قح هعم ن نموقال مث ىنيس نذخ ال هب عدنا هللا فاحا اناو

 !1 ىميتلاه اديبع نب نامع نب نمحرلا ديعتغاف كلذ لدم لاقف .يرهزاا لفوت نب ةمرخم نب رود |

 أ نسحلاوبأ ىثدحولاق يضر يت> هقحنم نيسحلا 50 ديلولا غلب املف كلذ لثم لاقف
 ا .نبد# نا يي ذل ةماسأ نب هللا ددع نب ديزي نع لجر ينثدح لاق ةديبع ىف 0000 ىلع مرئالا |

 نع ةزمح نب مهرب ينادحو لاق اذه لق ىذلا نسحلا نب دمحم ثيدح لثم هندح ىمبتلا مهاربا

 ف مالك ةيواعم نيبو هيب ناك مالسلا امهماع ىلعنب نيسحلانأ 2 نع بعصم نب هللا ديع يدج |

 د نااماو ىت> ين رمت نأامإ لان تالا ةلصخ رتخا مالسلا هيلع نيسحلا هل لاقف هل ضرأ 9

 أ دفعا أ لاق ميسصلا امو لاق ب ةعبارلاو رمع ناو ريبزلا نبا كندبو ىس ل اء 10 10 |

 ا حاف ريبزلا نب هللأ لعل رث بذطغم وهو جرن لاق مجصلا انأ ةحاح الف لاق لوضفلا فلح ٠

 أ | انأو هبتفته نا هللاو ريبزلا نب هللا دبع لاقف لوضفلا فاحي نفتهال ينفصن, مل ننل هللاو لاقف

 | واكحورعم يحورزدفنيامث نيعسال شام اناو هب تفته نكاو ند هوقأل دعاقوا ندعقال عجطغ

 ا | نيسحلا يلاءاجف هللا دع جرو همم هعابق ةبواعم ىلع لخدف ريب زا ا نب هللادبعج رف لاق كنفصنل

 ا | نبهلا دبع يي دج نع اص ن ! ىلع ينثدحو لاق كل هتعبدقف كلام دقَتناف ىلسرا لاقف مالا هياع

 أ 0 يبذل ن نب هللأ دبع 0 ةيواعم دنع نس ا هلع ديس مخ لاق هما نع بءصم

 اذن يذلاوف 0 فمع وا 1 ينسي من قي رش 0 ل 0 | كلم نا

 دا نءهوقال دعاقاناو هب تفته ل هدب يش يذلاو ريب زلا نب ؛١ لاقل و.- ذفلا فلح نفتهال هد

 | ااا ديزل نابعذ من لقدافمتب وأ كحور موجودون ا ال

 ااا مع نأ وأ هنيدي 2 دقف لاق 500 را وأ ين احم لاق ثالثا 36 ا

 | اناو لاق هنم هيرتشت 9 لاق هايا هلأسأو هقحم هلرقأ انأ لاق مايا ا 0 لاق ايتام

 ا فلح ىلإ ىناعد نا | ترعب نا ماب هب هياع نيسحال لاق مك ةيواع لاق ةعبارلا ىلإ يهتنا املف لاق هنم هءرتشا

1 
ّ 
 ا
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 نب روسملاو ةركب يلأ نب نحرلادبع نأ ىنغلب ولاق اذهب انل ةجاح ال ةيواعم لاقف ةتجال لوْضُفل
 نب ريج هدنعو ةيواعم كلذ غلاف ريبزلا نب لاقام لثم مالسلا امهاع ىلع نب نيسدال الاق ةمرخت

 نقلجر مادق لاق نك فكف لاق ال لاق كوضافلا تاق اك 1 هع ا!( ران ماعم
 يتأفةطلاخملا “ى س ناكوهءاظف حمج نب ةفاذ> نب بهو نإ فاخ نب ينأ نم هل ةعاس عابف ةلاع

 الإ و كتمت كاطعا ناف اكن كنا ءرخاف هذا اراك مهربذأف لوضفلا فا ٍلحأ ىلإ ىلاعلا
 لاقو نيد مايا هاطعاو هلام هيلاج رخاف لاق لوضفلا فاح لها هل لاق امب هربخأف هانأف انا عجرافا

 ش يح الو ىدل يوقالو يلا  ًالاطظا 3كم ن ناكها ف قدي ألا

 بوس نمو فانف نم ”يوقزوذكو # ينيجتل اخراص يعوق تيدانو

 بصغاب ذذؤي قلاو حجج ىنب © يتمالظلوضفلا فلح كل يأتو

 ينئدح مهاربا لاق ريبزلا ءاورام تر يئازحلارذنملا نب معاربا يور دقو
 ظ ا اف قرسشلا نب ةلظن> همساو سعاشلاينيقلا نادينا مدق لاق نارمع نب زيزعلا دبعا

 ا نم ةنالث اورحاف مى- يفب نم موق ناد لنالا ند هل لام هعمويىمتلا ناعدجع نإ

 اولج مث انامزهنعا 0 مث اه ورحتاف اعود لل 5 الو متأ لاقف اهاثعي مهاناف كلذ

 مف هفترصتس ناعدج نب هللا دبع ينأن اهاك اهوقاتساف هلبا 0 اودغ م املف مهل بارش لقا

 ناح.طلاوتا لاَقف هرمصتس ملو مهنع كسمأف موس ينل ةوث هموق يف الو هيف نك

 6 ركذاو انامزأ ركذت # ”اهعر قاتشاتو لاق رلا تنحل ْ

 رخذاب اضمح عاتب نأ كت اهرساع ويبلا فرس تماعولو ْ

 ردغب نعنإو اراح قاع ته » معاخأ نا قرعشلا يبد 2

 هقا يغلاب نارا عز رماف # كوردنتك ردأ نات

 0 نثلرف يف يدك

 ىع الو ىدل يوق الو اينبو # ةهاقس ىنا ىلام ينماظيا :

 توس نمو فايق نم ءيوقنودكو - ينييحتل 0 ىو تدان

 دعصف هقح هملظو ةعاس ةشذدحهل لاش موس ينب نه ل>ر هنهىرتشاف ديبز يفب نمل لدحر مدق مث

 هب وص ىلع اب يدان , تس قربت ىنأ ىلع يديزلا

 رفنلاو يللا ىنان ةكمن اعرب * هتعاضب مولظا رهف لا

 رحطاونك رلانبب وماقملانبب * دوطضمو مولظمل ريفا

 ردغلارءافلاب ول مارح الو « هتمارحت نامارحلانأ

 ةقلاسلا مثالا باصا ام ائييصت نا ي محال اهللآو قا موقاي لاقو كلذ بلطملا دبع نب ريبزلا مظعاف

 َْى 2 رادو كلُد ىف هل لاقف شير ة خيش ذئدوب وهو ناعدج نبا ىلا يثف دكه ىنك اس نه

 سبق مهو مم سياقملا قارحا يدلل يم تاضحل 9 م مو- ىنب تاق ناك دقو موغإو موس

 ١ اهانأ ةماظف ةءلس 0 ْن ينا 0 قرايلا دعس نن سدمل دقوو © مع لترا 2

 اس همس سه ينس يت 0 ا
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 رم ةلضف اويصف ةعبطقلا هلِلاَس ءامب اولزنف مأشلا ن ل مهم لقلو ةقعاصب ساق دبعو سدقمو ١

 ٠" موقلا بوف ءانالا يف ايت مث دوسا:ةيح اهنم عركف ةيقب مهنم ترقب دقو ا ءانا يف ملأ '
 ” | وئبوةرهز ونبو باطلا ونبو ماهوب فااحتف هلثهو اذه ةركذاف مه 30 2 اوناش هنم أوبرمشف

 [| نا الإ فلحلا اذه نمش برأ رئاس جرخو قأا دري يت ملاظلا 0 ديل انا لئاقلا ا

 : لخ د مامن ريح نب دمحم نأ ءرغو دقوا ىنريذ اف لاق مالسالا ىف دسا | ينبل ءاعدا ريب زلا نبا

 | لاقفهيف انساف نينءؤملا و ب 27 انآ امأ لاقف لوذةلا فاح نع هلأف 00 كلملا دبع ىلع

 ل ةبنع ناكو لاق لطالا 3 كاذ لاقف هيعدي ريب زا نبا نافلاق قدصلاب كةرعال ىنإ لاو تقدص
 إ فاح ىلا يعوقن حا فاح م 3 هر رغ ىلإ هموق نع جرخ الحر نا ول لوقي ةعسر نبا

 ' عدبال اولاق مهن - الك لذن ىمس هنأ ل 3 ظقلا باج يس ملهِف فاتحا دق يدقاولا لاق لوضتلا |

 "1| لوضف اذه لاقف هفلخدي ملنم ضب ع عمس لب ليقو هْئم هاندخا الإ الضف دحادتع دحال

 " || لضفمو لاضفو ةلاضفو لضف مهلا, مهرج نم اموق نأ حيجصلاو ىدقاولا لاقو مالا ن٠

 كلذب اودس ٍفاملا اذه يرق تقلاحم املف مهمايأ يف اذه لثم ىلع اوفلاحم

 وص ١ ©.

 رفتلاورادلاىنان ةك- نطبب * هتعاضيمولظا لاجرال اي
 | ا ردغاا س.الىبولمار> الو 0 هتمارح تع نامارحلانا

 | نبرمع انثدح لاق ييشلا س ذوب نب ليعمسا ( يبريخا ) شح نع ع رصن:لابلوا لقت ةشئاع نبا هانغ

 1 ا نهلوأ ةيواعم نب ديزي ناكلاق ينراحلا رصن ن 2, طيقل ع نع ةريس نايا نع ىنئادملا انثدح لاق ةمش

 | نوح رسابماع مداني, ناكو ا كتف 1| ريظأو نيئفملايوا و ءافاخا نم ٠ مالسالا ْق يهالملا ن

 | اموب هانغفهلصنو هيلع علخيف هدنع مقيف رئاخ بئاس نيثغملا نم 1 0 هآلوم قارنا

 : رفنلاو لهالا “يان ةكم نطبب #* هتعاضب مولظمأ لاحرللاب

 ا تح رطف يش هم يريال يح امف بغي 3 هيلع اوءلخا لاق مْ طة د صقرف هحرا هب ريعاف

 اف باغ يتح زلاو فراطملاو بابحلاو بالا هيلع

 تي وخ

 الالم كنم اراد نادم نك #0 اف جاتلا كياع ابنه ترش

 الاونأ دعب اداعف ءامع ايش #« نبل نام نايعقال مراكملا كل

 نءعلابنزي ىذ نن تمس ناك رضع مسا نادهغو هقذ يم ىلع سس 1 | قفار ١١ طيسلا نم هضوىع

 ٠ ا اذكب اذك باش لاش طلخلا بوشلاو اظلُح هائءم اسدشو أف مق 0 يأ و لح ين هلا رادلا 0

 | ١ هلئاق نم أطخ اذعو يدبجلا ةغباتل وه لن ليقو ىنتثلا تلصلا ىنأ ا تلا امهطاخ اذ

 :1 بئاسل ءانغلاو نيءطتلا ةهح ىلع هل ةد.صق ين تايبالا هذه نم يتاثلا تملا ةغبانلا 10 23



"50 

 سون باتك نم نأ نين واع فو أ 3 5 م ةياور نم يلع وأ !! لمر فيقخ وئاخأ

 سن ريغ بتاكلا

 م7 ةعشلا اده هأوق ف هريخو كلقلا يبأ نب ةضأ برسل 0

 فرش وهو ىنق نب فوع نب ةزنع نب ةدقع نب ور نب ةعدر يبأ نب هللا دع تلملا وبا |

 هينهم ةشدحخلاب رفظ ا1 نزي ىذ نب فيس يف هلوش رعشلا اذهو ميدق ة ءاهالا ءارعش نم ىعاش

 ىلإ نزب يذ نب فيس جورخو ا اع مهيلغو نملا ةعد ءرملا مودق يف يدسلا ناكو هحدعو كاذب

 يراصن اوناكو نار © لدأ انغ ساون وذ هل لاش نعلا ف كوام نم . كلف نأ مولع هدحءاةسسإ ير هل 38

 رانلامهقرغ كلذ نم اوءئتماف ةيدوهلا ىلع مهض سعو ديداخالا مهل ددخف مهب رفظ هنأ مث 3 72

 ىلع ناءلعب سود 1 لاش لدحر هئم تافأو نول لا فرص 26 م موعد مدهو نلحيالا 0 ا

 | 6 اي هربو هئغتسإ مورلا كلم رصيق ىلا سود ىصمو لمرلا يف مهزحتأ يت رح هضل رف سرفأ

 ايفاق س ؟انكلا مدهو ءاسنلا رقيو موسئانك برح هاو.يراصالا نملك نمو نارك

 لها د ا ند موق لان نكلو كدالب ن ء يدالب تدع رص هل لاقف هب برعضي سوقئان

 يكب هسنسأ يذلا اذه نأ رميت لانا دف ناب يرد نت ريب ل
 | كلملا لاقف مهتتسلا ىلع مهتسلا الو مهناولأ ىلع مهناولأ سل نادوس اهأطي نأ برعال لذا

 0-0 ينرصنتس, ءاح يذلا لح رلا اذه رمصن انأ ةعيطاكلم ىلا 259ه ةلوذم ماعإ نرد لهال

 ارق الف ةحدخلا كلم ىلا رصف تانك نالت نرد جرذف هعمل هدالب *ىطوأف ةئارصنل

 نم افلا نيميس يف طايرا جرف هرصنيف هعم جرم نا مهئامظع نم 3 ناو اطار ل ةياثكأ

 ديع يف ناكو حايصلا نب ةهربا هعم ناكو هليشب كقأو مُاسؤر نم اداوق هدن> ىلع دوقو ةشيخلا

 ثاثب يلا ثعباو اهدالب ثاث برذو اطلاج ر ثا* ل_فاف نولا تلذ د اذا طابرا ىلا ةشدخلا كلم

 مدق دقو نويلا درو يت> مهب ربعو رحللا يف نسا و مولهدف دونما يف طابرا جرذف اهئاسن

 اقف ايطذخ دج قفاطا را ماق اوقحال# املف | ا رضا لهأ يأرذ ذ ةثدحلا تامدقم

 هوءتلخد نإ مكدبأ ناب ر حبلا اذه ادبأ دال ىل ىلإ 00 نا مكنا مملع دق ةشدخلا رشثعماب

 ارك راناووع يتح ريصلا الإ مكأ سلو ادع بردا كيذا و كل رلامكلس كلو مق غ

 رفظفهعدحلل هلودلا تناكف د 7 اولتتقاف مهلاراس مث ًاريثك امج ساون وذ .عمجف مكودع
 ار سو ا رد 2000 5 ه>و لك يف اومز-/ و شاون ىذ تاكا 0 طابرا

 رخدلا ةل هسرف م>فا 7 - فوسأ راشلا ف ند ندحبلاب 9 لاقو ردبلا هب ضرعتساو هسرف

 تقرفتو مهشوانف هموق يف قادما ند>وذ مهلا جرح 3 هب دهعلا ر 2 ناكو هسرؤ هب ىف

 2 حلا هسرف محفأف ساوب وذ عنصام الإ يمالاام لاق هسفن ىلع فاو اف نادم هع

 ندب ان برخو ةيما نم ل ا تقيرولاثلل لدقل ميلا طابرا لخدو هب دههلا

 اههساو سقلمل ناماس دهع يف ني_ط 05 اهدي نوصحلا كلت تناكو امنوصح 1 ا نوع يع فيلا ف رس تر ايلها لتقو



٠ : )700 

 يريملا لاف ابان 0 0الر نادعو نومو نواس د ا نكو ةمقلبا
 لذلا نم ري ىلع لخدام رك ذي وهو

 اناف ٠ مرق ااقَسا نكللال * انافام“ نيعلا درت نبأ كنود

 اي نسل وودات دعإو © رئأالو 2012و دما

 00 ا ةقرلا تفتم فارع لعأ ق ءاطملا رزطأو (لاوعالا ذخأ طايرا رفظ اماف 0

 نوةيطي الام مهفاكو لحدلا يف مهمتاو مهاىعاو مهعاجاو مهذتساومهن» رقفلا لهأ كرثو مهفارشا

 2 ءاقشأ ةلذأ الآ ان'زئام اولاقو ضو يلا مهذب كاذ اكشو ءارقفاا كلذ نم عزدف

 اثريغا اياطعلاو انيلع ايالبلاو انرامف ىلع ناكنإو اناتق لق ناك ناو ودملا 1 ايدك لاك ناك

 ' |( نأ وأ طابرا داوق نم ةهربا هل لاقي ةشيللا ن :"لحر كلذ دنع مذ لاقث انوةحمو انيصشام عع

 7| ادبأ هملتن انكم حبسملاو ال اولاق ةاشلا 2 1 اذا يفشل بَحَع 6

 هلا دا بد

 كلذ غابف هلا اوممتجاف مهف هيدانم ىدانف مهرخ] نع اونوع يتح هوءاسبال لحالاب ه هوةناوذ
 ظو ةظرأ كلذ لف دقوا لاق كلاتق ىلا ىانلا اعدو عوملا كل عج ةهربا نا محا 0

 لطاب اذه اتيوأسقت كلذ م يندأ وه لو ادهعش انضغ طابرأ بضغو لا ه1

 انوا كلملا ٍبِحَأ هيلا هازال لاق منا يعاف كتأي ل ن نإو لطاب وهف كانأ ناف هلا 3 1

 تهذأ لودرال لاقو هن ىف هلل ضرالا ن 20 ل ٍههجول رخو هتكر ىلع ةهربا انْ

 مكاوق عب 1و كلذ نم هل امظمت دغأ انا هملحا انا 0 اع 0 كلملا ىلا

 لقعا كالا !ولاق ملينا لاقف 0 اف كالكأ ىلا 7 عرق ةعيملا باسح

 000 0 6 ًاحاس هع ير ,اونو ةهربا دنع ن «لوكالا ىلو املف انم رعأو

 يءاسملاو نيزاركلاولواعملا نديلان دماهب نومديو اب نولي اوناك ينبا ةل "الاو حالسلا مهعم هيلا

 | عيرأ ىلع هيلأي هنا ىري وهو 7 تلا ع دب نايا ةنلك هازإكركا ةناَخ اوفصو افص اوفص من
 حالسلا اوسبلف موعابتأن م هعرتنمو كولملايف بك رفةهربا عنصامب هربخأف طابرا يتأو لاق اك مئاوق
 ىلعأب يدانف درعا يبدع را ا مهضعب اند اذا يت َد> ةليف ةعيس هعم ناكو ةليفلاب اًواحو

 انضعب لتي مالع انكلم يثاحنلاو انين يسع و انباتك لالاو انيز هللا ةشيطلا ريقعماب هوم

 ا كلملا داع ىناتق ناف هيو ناب , اوك 1 ان ةينارصالا بهذم يف اضعب

 لاقف ترقب ام مكشب فاصنالاب مكف تامعو ماس هتنثق ناو ءارقفلا كالهو ءاينغالا ةرثأ نم هيلع

 5 7 فاك ااتسا دعو هفوأرا قا دقو ىرت دقام عند هنأ كايرشلا دق طايرال كولا

 طايزا ابحّساف ةمللا ركشم ًاحبق امد اريصق ةهربا ناكو الي ناكو ةدحتلاو ةعاحشلاب فرع دق

 ةهربا برضف طايرا هيلع لح و هيحامولا اهدحأ يثءو نيفصلا نيب زربف نيحم نا كولملا نم

 0 مب دشف هتمامح يللا ةهر دمعف فاول عر نت عقوو 2 ةماعو هانحاح كت ةيرض

 تدرأ ام عنصاف ةاش انأ امن كلملا اهيأ لاقو هيف يف هلو ادوع ذخأو حرم ا م انلاو مدلا نأ .كف

 هناك هذخف نطب يف هل_٠>و ارحتخ مس دق ةهربأ ناكو عن عيصاع طابرأ حرفف يىهأ ترَصأ دق



 ةشدخلا كلم رب الثل الاهثو انبي ر اظاد وهو ةنع تلقاذَك طاب رآ نأ قربا ياذ املف د ةيفاخ أ

 هردك لع غر دعقو 00 ردو هتبلأ هعرد جرف يف ةئمط هنمطف هرج لتس !

 3ك رع 0 كلف هك وح تمرس ىلا ةبرضلا كلب مرشالا ة ةهربا ىف هيلع ره

 5 فيس مأنز ا ةناعرهمأو ةهرإ ا قورعسد هوخامل مودك هنا عزا ديالا 6

 ةاكفو ها .طاسأ ري نع توراه يف د انا اولاقو جور آلا يف هو.اكف يريملا نزي ىد

 جرخف مهل عئافانرا ردي نأ ايوجحر دقوا يذآ ن /اكج لع ٠ لجر ديب جرفي هالبا اذه

 كلم لها نبدو ينيدىلع ةشيملا لاقو نأف ةشدحلا ىلع هرعولس نا هملكف مورلا قلم رد ىلا

 رذنملا نب نامعالا يلا يبناف 0 ادماع جرخف اسئاي ةدنع نه جرخف دوب نيديلع م

 للك يف انذا يف رست ؟ كلا ىلع 04 ناق َّءأ لاق ةشيطا ن ن. هموق ّى اع 2 هيلع لخدف ا

 لع ان ءلغ لاف رك لع ا دز ىذا نب فيس هغم جرخأ جرخ اءاق كلذ ناح دقو د

 لاَقف نادود مهو 1 تنأو ضبأ ىنال 0 هاو اًنيلع ىبدباحالا باغو ائدالب '

 ند ةسا نا لم لع ىلع هفاخأ ضل الو ةعفنم ريغ ىف ًاشدح كعم 6 الو ةدعب دالب كدالب

 نيب اهرث 20 بابنم أهم جرذ اع اف يك اكو فاومهرد فال يشعل هل عا رص

 هر كلملا را 7غ ةصول هيب هللا لَك رآه هل كلذ اولاقف 00 باد كلذ يار ديعلاو ناييدلا

 نم 5-5 ل كلل لا تئح هغقو بهذ 0 لاح كلملا ينطعأ امو فيس لاق سانلاوزايبسال |

 قر اخنأ 0 لاق ازيمك ىدلب يف كلذ ناك م هأ ركل تدرأ ولو مهأر 2 ىنطميل 1و ملا

 ئربتك هل عش هل صض يع 0 1 0 لم هدنع ماقأو عم ا ىلع فيس جرن كرحأ"

 اموق نوجحسلا يف نا مهم اق اغا داع ذل نر م ار قو يبريلااذع يف نورتاس لقوا

 اذه كيري اع اورفطناومم» حارتسا أواتقناذ ك4دم كلملا مع ولف مولع ةدحوميف كلما مهجس دق

 ةءاعامك دج وفاوريضحاف يرسك مهب ماو ىئارلا اذه ي رك لاقف كالا كل. يف ةدايز وهف يبرعلا"

 1 هرزهحو سرفلا يف هناك» ع اعاد ايم 0 زرهو هل لاقي م الحر مهرمأ يلوف لجد 1

 لحر ا مهو. ىانم قو ناتيفس 3 نفس يا يف زحبلا يف مهلمتو احاللس مهاطعأو

 نه تئدام لاف كدالب انئ>دقف كدنءامهفيسا زرهو لاق 0 ملف ندع ل ىلا اوس |

 0 رفاظاوأ ًاعبج تو ا ىلجر لعجأ مث يبرع سوقو برع لجرا

 ا مم ا دقو 21 3 قورسه للا اوءحر م ردا م عاطتس ا 0 فيس باحتساف تفدنأ :

 هيلا 1 تاع>و نار 4 يتلاو مهلا راسو ةشيطأ ن ند هدند هيلا عيجف م مابعتب و قورعسم |

 1 3 كاملا 00 ثواب لاَقف . ةدبرد> ىلع 4مم ناك هل انبا زمرهو ثعاو فيس كا تاوثت :

 التحف ف صاختلاعطتسب مل ةكله يف هنبأ طروت 2 لاق نم اًئيث هوشوانو هبا مهثوانق مولاتق |

 زرصهو روقبيلصلا اوروظأف ةشيخلا تح رفو بر كا ىو اةنح م ماع ررهو دادزاو هولتقف هيلع

 لاق يكلم نور 2 اورظنا مهثوفس لصيف سانلاوز مهو لاقوه ريغ اهرتوب 9 ردشال ناكو هس وق

 | زرهولاق م يكلم كلذلاق ءا ارةنوقاي هينيع نيب 2 .لعوعا ليف ىلع ادعاق ال>ر و فيس

 000101111111 101 صل وح مج د هوجو و وصل ١ هيلا تعج م اج < ا حلا رب بج هج ا اجرا ا اتصال تت وحصل هن تحس همم عج تنم م سس



 00 (ا8
 همن تكن :_

 8 ا 1
 طالت هنم اذه لاق سرف ىلع لوح دق اولاق لوحم له اورظنا لاق مث اليوط فقو مث هوك

 لذودودالا لد راخلا ةئنا لاقف ةلغ ىلع لا 2 ل له اورظنا لاقو اليوط 0

 عر ” مث رثولا يف اهقوذ لع>و ةباقنلا ا ةباشنلا ولع 1 ةمرلا هذه ف هتلتق هباككال لاق 3 0 1

 ةباشناات تاغاغتف قورمس» مه ا ينبع نيد يق جاا ةنوئايلا ت ةكضف 1 3 ادأ ناكو م الم يي 8

 لتش ريم تاعحو هحو ايو ةعمملا ل ماع تلدو هافق نه تحرذخ يح 2 1

 جراخ هيفاوقتلا يذلا موعض ومناكو» ءاع' :دلذخدب نا ديارب زرهو ل قاومهحر ١

 د 02 - 536 رس هّئونص ل 0 اهوئب ةشيطاتمدق املف لابأ ا -2 3 اناكو اع 2 ظ

 ,ار لخدي اللاَهف أريخص ها هار ةئدملا باب: 8 رخو اند 2 ف هو لذخدب ريغص باب | مل 4 هشادم ءاَض ا

 ١ ب ف -_ لاَقف هبال نعيد 8 - ريش و هتيار ايصان لذدو ا باب 6 بانلا اومدهأ ة 4 5

 نتكو ةشدحلا 1 نكلا زرصهو كلذ ادبأ 6 ١/ عجربال ىهدلا ر 2 ريح كلم بهذ نري ىذ ١

 يل 8 نوكت : يتلا 4 هعدم دل ب رعلا ا ضو نعلا كالا 1 دق يا هربخ ىذك ىلا

 كلع نأ را ورك كف ةيبط -- اه دواح وهو 0 0 0 رينعو هو تحد

 ةلقو ل 8 اممم اي 5 هلإ اهانفأ 0 8 ط ف 2 اهءاسأ رقسو ا طاحر لدَق 3 لمحت ةعيملا

 كلثو 0 كو ريثك ريدغ 00 كف هبادإ نع مارح نزاح مهم ذخناو الوز مهذذاذ

 معار + هيلع أ ولام مد“ 1 ناك اذا ىد هبالبإ نكد ام كوعسا مارح مودع ه4مدم ةشدحلا

 ن٠ هران كردي يتح ةأرم سمي الو را برسشي الآ ىلا دق فيس ناكو ه هولتق يت> اهب هونعطف

 ٌناَدَْع 3 ىلع ساحو ا يدنرا وةد او راو ناتكسأو ناتاح هل تاعحف ةشدخلا

 كلو ة هس نرشع طاي أ ثلا: ناكو ةشيأا هتاتقف داصتي كلذ دعب جرذخو هل ع ترو 0

 دس ةرسشع ئه قورسع كللعو ةيرف هرعمع 6 مودك كال 1 نيرشعو نال ةهربأ 3

 نين ريشعب راحفلا دعب زرهو' عم نميلا سراف لهأ را وح يا 1 1 1 1 1 1 1 1 121 0101 [0110010

 نيثالم نبا هلو ممو هياع هللا ىلص هللا لوسرو نيئاس س تل ارق نايذب ل- قو

 # هلل نيسمحو سمن ليقلا مودق دعب داوم سو هيلع هللا ىلد هللا كوُسر نال اهوا ك2

 ينأ نع يلكلا انثدح لاق قاتحت نب قعالا ديع تانك ندعلا ادع ف هدم ريخ تعالو

 يلكلا نيب وهيب ا ةلدهك تنل حا ا بدؤملا نارمعنب دمحهب ينثدحو سابعنبا نع حلاد

 ىلا دلوم دعب كلذو ةشيملاب 3 يذ نإ'فيس ر هظ امل لاق ةياورلا 2 2 هق

 ا ركذنو هحذعو هنثمل اهؤارعشو اننا ا ءلادوفو هن قلل سو هيلع هللأ 3

 دبعنب ةيمأو مشاه نب بلطملا دبع مهف تار نمر ملا دوفو هتسأف هموق راثب هبلطو هلالب ن

 هل لاب هل رصق سأر يف وهو ءاعنمب وا ارق هوجو نم 00 يرام

 فقاو مالغ هشار لعو ارش ىلع وهو هياع اواذدف م 5 ندا مماكع نذآلا ا َناَدَمَع

 ىئنةثلا تاصلا ينأ نإ ةنأ هيدي نيبو لواقملاو 00 نعو كسملا هقرفم يف رثني

 2222252551 241 2 شاش شئ م



 الاو>أ ءادعالل مخ رحبلا يف * نزي ىذ نبك الإ راثلا باطيال
 الاس يذلا رصالا هدنع دحم م 8#, ةماعت كلايش كفو لقره ىأ

 الاملاو سفنلا نيهي نينسلا نم * ةرشاع دعب 00 ل م

 الاجخا 0 نك٠ 00 ما موف دش راردالا ىنإب يفا 8

 3 أ 6-1 غلا ْق تدبر 00

 نإ

* 

 #2 احا قاض دير تعا نصري

 ا اول 2

#* 

 د

 مهماعن تلاش ذإ كسلا نم طقلاف
 اقف ىمجاتلا كيلع اًئينه برشاو

 ني نم نابعق ال مراكملا كلت

 ل مهو نزبيذ نب ف يس عم أومدق نذلا نترفلا مه هرعء 9 ,ثانع نذذلا رارحالا ون

 الدلع كم 1 تان

 الاو 00 هل اداعف ءامع امش

  ةرواسالا ةرصيلابو ةرصاخمالا ةفركلاو هنأ لا نءاب نوءسيو ءاعنصب .رازحلالا يينومسيا نا

 0ك فيس هل لاقف مالكلا ىف ند[ كلكم دق ًادف ةمحا را ماش ابو ةمراشملا ةزيزل 0

 0 هللا نأ بلطملا د ع لاَقؤ كل انذأ دف وللا يدنا نيب م اك نيدشتك هل 500 يد ١

 ١ هتمول رح تزعو كور ١ تباط 8 تل و ا انعاش 34 هه 0 ًاعيفرالخحم كلللاهمأ

 قمع عدلا اي وون تر فلا كلا نمللا تيبآتنأف ندعم بيطاو- نطو 0 | يف
 اجلي هيلا يذلا اماقممو دامعلا هيلع ىذلا اهدومحو داقتتهل يذلا ب رملا سار كلل امأ تل

 كلع نلو هفلخ تنا نم لمي مف فاخ ريذ 0 انل و فاس ريخ ال كفاسق دايعلا ١

 | بركلا كفقكل ١ انجهبأ يذلا كيلا انصخشأ هتب ةندسو هللا رع لهاا 0 هقلت تلا ل :

 ناطملا دنع انأ لاق ماكتملا | .أتنأ مهيأولاق هيزرملا دوفوال ةيشملا دوؤو ندحف 5 يذلا

 اسوم لاقث هتلعو 0 ىلع لقال هرج ىلا هشلخ |: قح هاما من لاق انتخأ نبا لاق مشاه نبأ 1
  يلاقم كلملا عيسدق الزج ءاطع يطع الحير ا 0 الحرو ةقانو الهاوأ

 اذا ءابلاو متقاام ةماركلا م و ها لاو فرعشلا لها مت داو مكتليسو لبقو مكتبار ةافرمعوا 1

 فارصن الا يفمهنذكوي الوديلا نولصيال ارهشاهف | وماقأفد 0 وةفاضا رادىلا اوضهنتسامث مت :ءلض |

 ددعأي لاق مث م هساحم ىل>او ةانداف باطما دبع ىلا ل ةهاشا مط هيثبامأ كارا مط 2

 همضوم كتيار ينكلو هيلا هب عاج كريغ 0 [نما ىلع زن نم كلا شفت 7 ناطملا

 | باتكلا يف دب 00-0 0 6 هللا نان قع وظف كل كيع .كلف هملط كتماطأف |[

 5 رطخو اهظع 0 ا ءانحتحاو اسهل ل ارح ا يذلا نورس رملاو نونكلل
1١ 

 ,ع لاق هصاخ كلو هفاك كطهرلو هماع سانال هافولا ةليطفو هانا فرش هيف ام

 نزي يىذ نبا لاق نمو داعب ]ليما ريولا لها كادف وه ق 0 رمس ْن «؛.م كلملا اها فكالثم باطملا |

 لاق هماشلا و ىلا هماع لأ 4ب كلو همامالا هل تناك 00 - هيفتك نعد همام داع دلو اذا ا

 ( رشغ سداس ب يناغالا تح



)740 

 1 نا هتلأسل هماظعإو همارك [و كالملا ةبيه الولو دفاو هلثع 0 ام رح ت١ دقل كلما اهي ع 1 دمع

 ذم همسأ دلو دق واه ف دلوب يذلاهنح اذه نر نبال ١ أرورس 44 دادزاام ةراشنلا يف يدي

 اراهج هثعاب هللاو وليم هاندلو دق همحو هدح هلفكو ةمأو هوبأ توع ملسو هيلع هللا ىلد

 ضرع نع ىاانلا 6-5 بارع, ةءاذعا محم ليو هءايلوا م نزع اراصنا ب هل لعاحو

 لصفهلوق نم رلادبعيو نانوالارندكتو ناطيشلار> ديو ناريالادمحم ضرالا مارك ممحيبتسيو

 'اًالعو كدج نع كلل |اميألطملادبعلاقف هلطريوركنملانعىهنيو هلعفيوف ل1 ماب لغه وكح و

 نبا لاقف .حاضيالا ضم ىلحضوأدقف حاصفانىرب كلا لهف كرمعلاطو ككتم مادو كبك

 ِ ف بذكلا ريغ هد باطما ديعأب ثنإ بصللأ ىلع 0-2 بدلا يذ تدلاو نزي ىدذ

 ]ِ "كلهن رذ امائيشتسحأ لهف هرمأ العو كردصجل# كلاس مفراهللاقف | 0008 بالطاا دع

 "11 يعوق مئار 5 نم ةعرك هتجوز ًاقيفر هيلعو ًابجسم هيتنك نبا ىل ناك كلما 1 بلطملا دبع لاقف

 إ ) كلتلقام مالا لاق همعوانأ هتافكو همأو ءوبأتامادخت همس العن: تءاجفسعو تفي ةنمآ اهيا

 اكلت 5 ذم وطاو اليسهيلع ملدا لنك نلوداسعا هل ميلف دوما !|نم هيلعرذحاو كباب ظفتحاف

 هل نويصتق هسانرلا هلنوكت نأ ن م هسافنلا مهلخدت نأ نما ال ىنف كعم نرذلا ظهرلا ءالؤه نع

 1 اوان اننع موسم -«يتايسوهموق هبيحام ء نيد تف ردوا هو لئاوغلاهنويلطيو لئابجلا

 | يح لخرو لحب ترسله سم لبق يحانجم توما نأرعأيناالواوهتميش رم هانو هنوءد رهظمو هتحد

 ْ | عشومو هترصن لهأو ه سم | ماكححتس 00 كلل باتكتايف دجأ ىناف يجلمرا قنات 5-

 ينكلو هىعأ هنس ةنادح ىلع ت ع ال ١ تاعاقلاإه 100 تاف آلا هلع قونا ينأال ولو هربق |

 | عوج رشم لح لكل ىمأ من لاق كعم ن رع ينم ريصش ريغ نو كيلا كلذ فراص

 | دل سمأ مل ًارينع ةءولمم شركو ةضف لاطرأ ةرثعو ًايهذ.لاط 12 نيتاحو ل بالا ن

 : | لوحي نأ لبقذزي ىذناتاف يننأف لوحلا لاح اذإ ىلطملا درع اي لاقو كلذ كانا ردت 30

 ناو كلملا ءاطع ليز# مكنم لحر ينطبغي ال شير 000 ومي ام اريثك بلطملا دنعناكو ل وحلا

 لاق كاذ امو هل لق ذاف ةمايقلا مو ىلإ هركذو هف ل 21غ ىطصل نكلو دافت ىلإ 31

 سمش دبع نب ةيمأ لوقي كلذ يفو نيح دعب ولو 000 نودلَعَس

 د لامحأ 5 أ ىلإ # اناطملا لحم حصللا انيلج

 قرم جف نم ءاعنص ىلإ * الاقث اهقةفاسم ةلغلغم

 قيرطلا 3 ا الاخ * يدعون زي يذنب انس مْؤت

 قيرعلا سلاو كلملارادب * تراص ءاعتصتقفاو اماف

 نب دعس نإب دعحأ ناك لاق هيذأد رخ نب هللا ذيع نب :. هللأ دبع ىنثدح لاق ريرتلادع ن: ىلع ( 21 ا

 "اكو يرلاب هممناكف ىهاط نب هللا دبع نب نيسحلا نب ا و د يكلاملاب فو رعملا مداق

 1 ]| هزيم وهو هللا دبعنإ سهاط سلجم رض ةعنص هلو ءانغلا نسح اقم نا الل نم هلحم عم

 توصلا اذه ينغف خايذاشلاب هرمصقب هرضح لب لقو رهم داشب فرع عضو ىرلا هاظن



 لاق ل_ذفملا ن ع يبا ع الا نبا ينريخاأو د تح نبا لاق ةديبع ىلا ن 6 هني نع نلت 5 1

 ١ 2 قو ل نعلاب 2 لماع ن راذاب نأ ةقفصلا موب يدح ن م نك اع اولاق ديعس وأ أ

 0 التو مهول: ف صضودح 7 مم ادا ا نب ما 80 اوزان كل ] حراز 57 1
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 ن٠ هنقو يف يزارلا دابع نبا لاقف تدبلا ادع را 1 يف * ًادفن ع جاتلا كيلع انه برشأ »

 وهو لمرلا فيفخ ن ٠ 0 كييعس كَ 1 هيف ينغو هب ةق ع ينخملا كلذ لمع رعشنل ىلا

- 2-6 

 نيا نادمغ عدو خايذاشلاب * ًافترم جاتلاكيلع ًائينهبرشا
 نزيىذن و ىلعنز: ةذوه 0 * هبات كلما جانب ىلوا تناف

 0 ؟ذ اما ا طادم مهدس نإ دمحال يف ْ وركد قدح هب ءلع او تاع هداعلإاف صهاط برطف

 نماشدج هيلا 0 ينذا ىلعنب ةدوه 08 0 5 كلذ ّق تماس | 1 جاتلا هبل ىلع نبا

 انثدح لاق شفخالا ناماس نب ىلع كلذيف نددلاب ) قربا ( ةقفصلا مول مك يندب عقوأف 00

 أ انريخاو د سوت لاق تديح نا لاق ةديبع نا : ع ذامدو تديح نإا ا ن2 لاق يركلا ديعسش ول .

 || 6 مق ريعلا كلت 8 رفخو ةالل# قطانم | اءف نيحر 35 و ًاريعو ك6 نعلا 25 6 ابا لع

 ْ نم يدع ل رك اذا - قى تر ا مط ص ررعل ال قل نم 2 را نودارملا ديعملا وسب ىانلا ضعل

 ْ ا اهومستفاو ةرواشالاو 5 سا نم اولد اماع اوراغامهريغو 7-0 ل ةلظاأح يف دالب

 ا كعس لإ ع 2 تاع 0 تبذعقو باهش 2 تن را 0 ةشعو لاَقَع 0 ةيحاب كلذ لعف ن هف ناكو

 5 ر>منيذلا ةرواس ال كلذ غلق ةدانح نبدي 1 ريبدح ن نعلاو تدلل هللا دي.ع نموا

 © قلل جم ا نيحر دكا لكلا د ءهونو اميرذ 50 الق اولتقو ةرواسالا تنءزهف

 ١ سانلاتباصأ 0 ةمأ اعلا ة 4مدمو نقش و > داق ما اعطلاب سمأو ًايذغ طاغتسا ىئماك قللت غلب املف

 ١ وئباهانأ نم مظعأ ناكو 0 2 نال 3 ا دارا برعلاو أ ماحد ن .لاقم ةديدش ع

 | لجرلا ءاح اذاو رم اب رعنوبا وب مك ف 5 ١ 58 اءماخدب 2 ةرواتنألا 2 يدان دوس |8

 هلق 2و ا ىلإ هب يعلق رج هل 2 جرذاو ريم كداللم 2 أولاق لخديل

 ا دعب ام م ينبب اي لاق س 1 وهوا دنع ل 0 لا نب ةدابع نب يربيخ نأ نو<زيف

 ميشلان نم فرضنا نم مم فرضناف نور 2 الو نول_ذخدي موق يراو لشتلا الإ نايللا

 8 يلكلا نبا نع دحو ام 2 ) لذفملا ثيدح اذه مهدنع نيدتحم 2 اوكرتو ممغعل اوقف

 ذلا شيلا ىلع ناذاب ناكو ريع دنا هلا ع يد ناف ةيوارلا داح 5-0

 0 اهقرذسف "ل ا ىلع كب ةدوه 0 2 0 رم و ةعسر ىىا نه ء رفح 1 :لا اهك ةرذسو

 5 ىلا ا 0 اف ريس ةلامح مط 1 لاوس ىلا عن هدي م ةف :- يفإ نر 4 اهرب ا

 هس , وطعاف مع ينل هن ولعت 5 يذلا اورظنا ا ةذوه لاق ا يربك ثعب امافن علا ناذاب

 ند يي ريعلاو ةرواسالاو ةذوه جرخ م 111 اوغلس يق مك اف ريشأو مهرمأ م كك أ انا

 ا



 ١كا(

 || وبسقاب مهعم ناكام اوذخأو مهلا اوراسف ةذوه عئصام 0 عاطنب اوناك اذا 2 02

 || اوراسف ريعأ 0 ةذوه ىرت_ثاف ىلع نب ةذوه اورس او هولسو ةرواسالا ةماع اولتقو

 لويس يف صحاش لوش كلذ ىفث هءادق ودا ر ىلا كةعم

ْ 
ْ 

 كاملا ىدلاورتم هدوم د اوطما كلن موقلا سدئر انمو

 22 قاحلاو دقلا قانو هيلع # ايناع ةماعلا ل 2-1

 || عورات مهاسكن اوءاس دق آوناكو دمعسوتي موقاطأ نيذلا ةرواسالا ىلا كلذ دنع ةزوه دمعف

 امو مت ينب رع صقف هيلع لخدف ًادبا اءاحش المح الدر ةذوه ناكو ىرع ك ىلا مهعم قاطنإ/

 || بهذلاب احوسنم جاريد ءابق انك و اهايإ ءاطعأو ايف هاقسف بهذ نم نع او“ كرنك اعدف 0

 ا : / ىتدعالا لوق وهو مهرد فاأ نوثالث اهنيق ةودذاقو ٌؤلوالاو

 | اميطالو انيعىرتال اهغا ود ف اهلصف توقايلاب لياكا هل

 ظ | زامل وزغي هنأو دغر شيع يف هنأ هربخأف هتشدعمو هلام نع ةذوه 1 قربك 0

 ]مه يتح مهئاق لاق كيلا 3 مهيأن لاق ةرمثع لاق كدلو 5 كلذ يف يرمك هل لاقف بيص

 !١ نأ ىلع كلح لقعلا اذه كنم جرخأ ىذلا يرسك لاق 0 > مهضي سمو ربك تح 1 7

 1 منيو كني لا اوذخعاو يترواس اولتقن يذلا ءالؤه تيار ةذ وهل 0 ل لا

 | كرام تكردأ دق ىرتك لاقف ينأ اولتق مهو توملا ءاسح مهيو ىنيب كلا | دو لا حاص
 آ-

 1  ةريملامهنع سيحا نكلوا و نوعتت؟ مهو كنرواسأ عا ا نإ 1 لاق 36 ل 2-6

 | 5 مهاف قولا مهأ م 0 ماو رابعا ا يعد اس 2 4س م كلذ ا اذاؤ

| 

| 
3 

3 
1 
1 
1 
 ا

 هاناف ةذوه ىلا ريم مت مث ةيدحم ةنس يف: قاوسالا مه مع سيحو كلذ ئرمت لغفف تالدع كلذ دنع

 لاقف درك شدَرَأ نم الجرو رادوب راو> مهعم حرسو فتشاو مهم ىنفشاف ءالؤه تا لاقف

 ندصحوهو نيرحبلا ضرأن م رقشملا اولزن تح راوسأ فاأ يف راف اذه ىلوسر مهرس ةذوه.
 "|| يذلا هغلب دقىرسك نإ يدون مث رقثملا ناطيح نم اوندف هوناف ةفيتحىنب ىلا ةذوه ثعبو رث
 || ىنتأ نم مظعا ناكو سانلا مهلعبصناف اوراتماف اولامتف ةريم مكل سما دقو ةنسلا هذهىف ىكباصأ

 | برضتق ريكلا ىلا هب بهذي قح الجر الحر اواذدأ رقشا 3 ىلا اؤاج اذا اولجف دعس ون
 0 1| أذاف رخ الا بابلا نم 0 م لذخدأ هل لاقش لخدب نأ لبق ةهحالس عضو دقو هقنع 1

 ظ | هيلخيف يىوق نم اذه ريمكملل لاق هوجرب لجر وأ 00 ل

 (/ ىاراملف راكع ءاجو مهم 0 نود>رخ الو نول دي هموق ىلا ةدابع نب يريح رظف هلا

 1 االكاوإ نم لجو نم افي لوات وللا الإ نلتلا دمنام هللاوف مكلوقع 7 مكليو لاق يارام

 | او امطقف اهرشق هيلع شق ةرواسالا نم 06 ات و دل ا لعوامل لاق |

 | ينم لجر اذه لمف يذلا نا لاقبو ميم ونب تراثف نولتقي سانلا اذاف بابلا حتفناف راوسالا
 1 | 125 قاطاف ريبكملا سعأ هب 00 فق موقلا نأ ةدوفلا لع املف بهو نب ديبع هل لاقي سع

 ا

| 

 ا

| 

 | منع لتقف بايرلاو دعس وب ممعبتق ةرواسالاو وه لوالا بالا نهار أه جرو مهرايخ نم"

 1100 تت ااا اكئكلّاااا0نلال

_ 



 ( اا : ْ : 3

 تافأ نم تلفأو |[
 ا

 كلانه قيرطلا سيل اهل الوقف * اع لمرنهنارو> تكلس اذا
 كراوالا راشعلا هاوفأك برضب # اهنودليحدقمأشلا تاحاف اوعد .
 ليقثلا نم طسوالا ردقلانم هنو زرحم نبال ءانغاوت بان نب ناسخ رعشلا ليوطلا نم هضوسع ا

 قيرطلا تكرت نيح شيرقل تراث نب ناسح لوَع رعشلا اذ_هو رصنبلا ىرحم يف قاطم لوالا ||

 ذي اللياد يلحعلا نابح نب تارف ت 0 واردب ةءونغ دعا مأشلا ىلا كدت تناكيذلا |!
 م رفظف ريعلا ىلا ة ةبرعس يف ةئاراج نست ا ربحا ل- بو هيلع هللا ىلد يللا غابو اهريغم# ١

 موقلا هزحأو |

 م24( كلذ يف ربما ركذ و

 نع دعس نب دمحم انثدح لاق هيا يل 5 0 انثدح لاق فافخلا ىلع نب نسحلا ) ينرخخأ ١

 دن رط ىلع وهو ان رحتم دمحع ائيلع روع دق تلاق 8 !رق نأ ةوزقلا هده بيس ناك لاق يدفاوا ٠

 5 دوسالا نب ةعيبر لاقف انلاومأ نتؤر انك أ < انقأ نا ةيمأ ن ناوفضو.نانس 0
 لاق وه نم ناوفص لاقف ىدتهال نيعلا ضمغم اهكلس ولو ةدجتلا مكب كلي لجر ىلع مكلدأ |
 ىلع مهب كلل- مث قرع تاذ ىلع مهب كللسف ءاتشلا يف مهب جرشت هارجاتساف يلحعلا نابح نب تارف' :

 انا يضف وو ةحاو وثق ملال فو جرف ريعلا ريخ 0 هللا ىلص ىبلا يلا يهناف ةرمغ ع

 ني رمثع نما ناك د وذا نابعأتافأو ريعلاب رفظف اهضرتعاف هارت ةيمأ نيناوفص
 نابح نب تارفب ىتاو ةيواىلع سامح الا ةعبرالا مسقف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هذخاو ًافلأ :

 هللا لوسر هب اعد املف ملدو هيلع هللا ىلد هللا لوسر كلتقي م تءلسا نا هل ليقف اريسا ىلحعلا :

 درج ندمح انثدح لاق يربطلا ريرح نب دم 1 انثدح ) هلسراف مسا سو هيلع هللا ىلص 1

 نا هاور امه اهفدازو يدقاولا ةياور لثع ةيرمسلا هذه ري> يف قدسانب دم نع ةءاسانثددح لاق |

 ءام ةدرقلا قع نك شوا نأ م دو قارعلا قيرط ىلع تَدَحأ ماشلا ىلا اهي رط تفاخ ال ًاشيرق ٍ

 باوقع ندخل لآق راكب نب ديب ز اا انثدح لاق ءالعلا يلا نب يصرح ( ينربخا ) ها د هايه نم 1

 اذانينمؤملا 4 قار نأكل .ع نب ماشه ىلا ماشه نب مهاربا ب تك لاق يرهزلا دع لا

 الدب وسر نايطكف موز ينب هلاوذا ةوعدب 1 نأ فائم دبع ينب همامعأ ةوعد نه غرف ١

 1 01 وزخع ىنيبهيدانم يدان فانمدبع ينب ءاطعإ نم غرف املف لمفاف ريبزا 9 م

 كلائه قيرطلا سل اه الوقف # م سرا نم ناروج تل ١

 هللا دع نب دمحم (ينريخا) ها ةوعدلا ىلع ىذ٠ مث ىزعلا دبع نب دسا ينب يدانف هيدانم صاف ١

 نءقيرز نب رامع نع ماشه نب يلع انثدح لاق درص نب رارضا انثدح لاق ةزاحإ يرضحلا د

 لاف 0 ينإ لاقف نامح نب تارشب ىتأ ل ءاع هللا ىلد ي ول نأ متاح نب يدع نع قحسإ 5
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 | ليتديرحبا اسوأ لو نابح نب تارف ممم ةناعإ ىلا هلك أ نم 6 نا هلعهللا تاولد ليلا

 امدح لاق ةدع نب هللأ دب هع نب دم 0 لاق دس نب تقسوت نب 0 ينادح)نيتنامو 25

 أ يأ نع ةدئاز يأ نب ايرك ز نع 0 لاق اذان ت يد

 : هيلع هللا ىلص يب :| يأ لاق هب هي هللا تاولَص ىلع نيئمؤملا ريعأ 0 بارع ٠ تل ةيراح 0ع قدسإ 7

 | كندا لاقف م يفإ لاقف َهِلَمَش صاف نك خلا اننع ناكو ل موب نام َّن 2 00 7

 ٌْ نابح نب تارفذ مه ئهباعا ىلإ هو مالسالا ىلع هفلانا 3
 رو

ْ 
1 

 ارثكأف قي دصلامالوأر قفلا كت * هسفنل اشاعم بلطي مل ءرللا اذإ
 اركشناهليئرقلايوذتالص * تكشواوالكنيندالا لعراصو

 ارذعتف توم وأران اذرثعت * ىلا ستلاو هللادالب يف ردق
 : نك هلئللاءانب فدو *# م شحع نء ضرئالو

 | ةخ نم يلعس واب ليل فيقخ مهأرب ال ءانغلاو يدنسلا ءاط اطع ينال ر ءشلا لب وطلا نم ةضورع

 1 ءاغأ| ورم
3 

 م7 ا ءاطع يبأ 0 ١

 ا 2058 يدسالا نيادح 0 هلام ب ةرثع يل و٠ مت دس| ىف يىلو» راد نب 220 6-50 طن 5 ْ

 1 ]| حمخالايمجحتا اي أاناوكنت راسإ هونأ ناكو مشاه يي و هع هأ ىب حدمنيتل ودلا ى رض 07 وهوةقوكلا

 ٍ ا ىنكتوءاطع هأهم "نع .صق مالع هل ناكو حش اج ناكفةغلو هدب 2 512 اطعىنأ نع | ع ناكو ا

 ا | 7 بتيوأ دن نم حدم اذاف هر هش هيورب كاك نك سو يبا يي

 ١ / نإ دع كلذب (ينربخأ ١ ءوقتعي مل معاو هيلاوق بتاك هنأ 17 ل 1 نبا ناكو هلاقام داق

ْ 
 نأ كعلذ ١يدنسا| ءاطغ ينأ لاف ص لاق 2 سس انعدم 3 ءقحد-إ ن 0 داح 1 لاق ديز

ٍ 3 1 

 ١ أ ةيرأرعموبتكف مه اك هل اولاقفهنا وذا ىلا كلذ كثف هقر اوعداوهف اوهدلخو 4 0 هتعأق قع |

 1 || ىشيرقل 70 وهو ىت ثرقلا هللا دع نب رأا 10 م1 و أمف رعشلاو بد الا لهأ هل 3و ل

 ٠ : هش لاقف 300 ال

 ا ا! هع 01278 انه يىح» هةر نمال كلعلا

 أ اول يبت يدلل فان هلآ » ادرو٠تنك نا نيحارلا عم نكلو

 ا ابيشو لاحرلا دره يدرلا كاقو * : ينفكي كادن نه لجسب ىننغأ
 1| اميعي نم ام ينعي يبا كلتو * هفصوك ارح هللا دبع نبا يمت

 0 || أ| نداح ين كح لاق ماو نب رفعح (قرخأ) قءعو هتئاناك# يفاها 5 ممرَد 2 ة كلام

 د و < وم
0 

 | 1 رع نيد | ةسق نبا لاقو )0(

225521 ا
1 

 0001 72 تا لى[ ت55 5

0 
 يل



 ( الف )
2222222222 102052222222222 

 ينأف همالك موشي داكيال ناكو هن وة ناب مع يدنسلا ءاطع 5 ناك لاق هم 0 قحسا |

 ةديثلاف ملت ناياسأ

 يناطا_ب قءحمل يناف>و نإ يردص مججأ يذلا الغو

 ناولالا نه يوتت#< اكل ىنولزاك اذان ورءااينتردزاو

 ينان ض»+ نابو احيصق.ر دك ال كك 52 تل

 ناطعالاو ءانفا بحر دنع * يناكر تلا دق ت>بدا مْ

 نادغلا يألاص نم حيصش نب يناور 4ع قيضيام ينفك 5

 ينايعا دق نايا نإ

 : ىناسل "ىرغش مق نأ ينأو * ماس ناب ةاورلا 0

 ظ لا نه لوقأام سانلا مفي
 نادملا رئاسو يدال- يف «-ماس نبا ركشلاب يندمتعاف

 ناندل نك ةفايس كك »* نع ةداصق“ قوس اون

 ينالوأ ام ةمنن يذ لح #8 ءاز> ىركش تاءج اًيَدَقف

 نامأالا نه يلاغلا حب رلا * امدق دءاحملا يرثدت لزن ملل :

 | نادم داثنا دارا اذا ناكف هرعش هاورو هب ينكتو ءاطع ا فيصوب هل نماق

 | ةيلاملا ينأ نع باعثام دح لاق شفخحالا ناماس نب لع (ينربخأ) 1 رمثل ةرالاط 3 هيدت#

 هسفن عاتب ١ يت>ىدسالا كا 53 رباع 3 هالوم 4: :ءأ ءاطع 5 يرأأ ا لاق يئاشلا كالاف 0 نسحلا

 هوم لاو هنم

 ءاجلا و: «ديمي لقجلا فاير # قصلاف يي ترشس
 ءافك ن٠ لئاضفلا تركوذي * ام اذا هل سيل لقعلا ناف

 : ىلا يواث هي: :* لوغ ”تانحالا كوتلا ناو

 ءامدلا: مام بن اوناكح اواؤ « ىذإ قونلا نم ندر

 اطار لك هلو ركل و

 ءاحرلا عطقنع هم 57 د

 ٍ ىف سابعلا ينب ةلود كردأو مهملا يوهلا يبصتملاو مهحادمو ةيب أ ىلإ. ءاطعوبأ كاكول
 هعدف ان لياش سن مو

 ا
| 

 ظ
 اك ع لك مد الق »* الاخ ع 500 اذا

| 

 ا ا دب سا انا دو . كلذ 0 تاهو مامابأ رذ 0 يفو مهاد ةهابنامف هلل نكس

 5 ريمه نا 1 ءاطغ هم الغ لتقو ىلبأف سان ل بس 5 ءاطعوبأ ديشو امدقتو ةضراع

 0 دحأ ن ع لع نت ندسحلا ) 258 1 4. داش ال ك4عم لوتقملا ءاطعوبأ ناك لب ليقو وه مزمناو

 دقو 1 و يف ند لحرهمادقو ةدوالللا لاق 4 ءاطع ا ناك لاقىف :ءادملا 0: نع ثرأا

 ظ ءاطعوب اءاطعاف كالبلنا:ةيا انك دقو كنعو ينع لتاقا ّىي> كيسرف ينطعأ ءاطعي ال لاه هسرف رقع



 ها 2 هيو ا 7 روم 1

.6 >-00000 

 00 ءاطع ا ءاطع أ 0 4 3 * ي رملا هكر ة؛هسر

 13 رال ةلذملا عمطلا و »+ امف و 1 2-0 كا

 باودلاق رمد قدم 1 2 قزرو تلظ ند كابعااف

 باصتلايف .ممتا نكلو * قدص يخت ةرحنا دهشأو

 أ نك ةيوارلا اخ يئراحلا دايز ن ىحي نأ ىتئادملا نع ثرحلا نب دمحأ نع نسحلا ( نرخأ)

 ا م ةريبه نب ىلعم ناكو ةسافنلا نه ةاورلاو ءارعثلا نيب هلثءنوكيام ةريبهنب ىلعم نيبو امه

 || يناللوقتا دايزن 0 امون ىل لاذ ةيوارلا دا لاق هوحم عاش نال اداح حرطي 95

 (| لاق كلذ ىلع يل هلمحم امل تلقف لاق ناط.ش ىنب دحسمو ةدازحو جز يف لوفي نأ يدتسلاءاطع

 ا وب ءاحو ءافولاب اقثو» هيلع تذخاو لعفف دايز نب يحي يديىلع اهادعف تلق اهءالواهح رسب ىتاغب |

 أ ةجاهاللاقف ءاثملا هيلع تضع وهب تبحر فهللا ؟ ايهايه م ابهيم لاقوانيلا سلجف يدتسلاءاطع

 ا اب تلق م هسالاع ةدحساو هانبع ت 0 يب> برششف اندتعناك ذ كيش انف دس دن ةعاِلاَقف هب ىل

 ]| ىوتيام نآلا | ىلا س مآ ذثمو ةتلا هتناخا ىلع ردقاتسلو زذلامف انايبا انياعحرط اناسنانا ءاطع

 تاةف تاه لاق ىنع جرفف "ىئامه يل

 ىناعملا كملع فنك انيقي“ * ءاطع انا تائس نا يلنبا

 يناثلا تايآو ابط اهب * يندحم لأساف ملاع ريخ لاقف
 نائساب تسيل كلا نيود * 0 اف َكلَقَف

 ءاطع وأ لاف /

 ناتلوع كل لز مل كردصل « افض تاب نا يذلا ززلا وه

 جزلا ىنمت كنع هللأ جرف تلق

 نالّسحنم امتاجر ناك #*# فوع ما ىعدن ءارفضص اق

 يناسأ ىوس تدراامكناب # انر نزاو ةدارز تدرا لاَتف |

 تاقف انظ نظاو ةدارح ديرب كاقب لاطاو كنع هللا جرف تاق

 نأبا يب نودلبلا قيوف © مت ىل ادجسم فرعنا
 ا نادملادبعن:كيبابرقك « نابا ينب نود ناطيس ونب لاتف

 ١ 'ماقم اذه ءاطع ابا اي ت تاقف هتفوختو ههحو يف بضفلا تفرعو انرمحا دق هينيع تيارف دامح لاق
 | تحلَس دقكل ىلوا ىل لاقف و لاق ينقدصأف لاك ةدحا اه جيمضلا هلو كب ريحتملا |

 1 ( ينريخا ) ةريبه نب ىلعم وحرب باقناو ا هيف يل ةحاحالو هفشكل كروب هذخ كلءح كال

 ]| فا رحال روظأفهبثي لف راش هنا ال نأ قكادتل نع ترملا ن دمنا ايد لاق نبملا
 1 هللا ودع يف لئاقلا تسلا هما نم اذك صاماي هللاقف حدملاب هدواعف ةيما ىنب ىف هيهذمب هملعل هنع

| 

0 |] 

 1 هينرت رايس نب رصن رجافلا

 ظ 01ه
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 رايس نب رصن ىلع ضرش نيع # تءاظامورمن ىلع ىعومدتضاف

 راخلاو فضال وأ كدعب رصن اي * تحقل نا برجا ءاقال نم رصناب

 داقاو اا ىو د لك يف * ه-:ةيقتح يمحب يذلا يفدنلا

 راقلاب راقلا فلت ىت> موقلا #* اهنعا يفاق ليخلا دئاقلاو

 يراسل ءانطلا حب ولحن ه8 رح تسلل :
 1 لك .ىلؤو حامرلا رمش هن تضرتعااد! ادعم لولا لع سا
 رادغ ري_غ فاو يتاتكلا نا * هدعوم لوقلاب يفو الوق لاق نا

 اممم اهيفدمذي دئاصق ةدع لاقو هدنع نم جرف لاق ًادبأ ًائيش اذهدعب كيطعأأل هللاو
 رانلا يف سابعلا ينب لدع تيلو # انلداع ناومم ىنب رو> تيلف :ء

 ام
 اعط ا ةيمأ يف ن١ بي «ه ىدق نأ لمي هللا سلأ
 اعاض سالا ترا ريكو * ل نأيبامو

 هتنيدم ىبيوهوةريبه نبا عم ءاطع وبأ ناك لاق ىنئادملا ع نع زارخا ىتثدح لاق نحلا(قركا

 لاقف ايش هطعي ملو تالص 02 ىطعأو تارفلا "يطاش ىلع يتلا

 تايلاخ ارفص ىلا نءحر * رش مويل نوتكح دئاصق
 تاهرتلا تدعو ىنايوس * انش لل نأفأ امو نعحر

 يتارفلا اءميا سانلا لاقف * الوح ديزيتارفلاىلع ماقأ
 تاواىلابي مل قاحلا عيمج * ينس تاب رحل اج اف

 ا,مفديهنبا صاف مهرد فال 1 ةرسشع لاق ءاطع ابااي كتتاهل لرب 5و ةريبه نب رم نب نيزي هل لاقف |||

 هنبا حدمي لاقف لعفف هللا |

 1 عاتب

 داق ادعم: كلارحتلا « < .عدوم الور ةيرحارا

 دوعلا نمالإ ينلا نوكي الو م ه تورأ ينالإ داوملا تيا
 املف ةيراح ءاطع ينال 0 رصن بهو لاق ىنئادملا نع ده ا لاق. نسحلا (ىنربخأ) |

 ع

 700 20 نار ويمساك لوم » ل 3و

 مونلا ينم قحاح ضع نم ينعنم ىنم و ناك دقلاَةف وتنأ د تاءفام لاقف رصن ىلع ادغ ا

 دن 1 م لاق 0 كلذ يف تلق لهو لاقف

 دقرملا ذيذل نم كنيعا فاخ * ملاصل تبره ناو حاكتنلا نا

 رصن لاقف

 دهثاإل نم لد هدهاشملا سبل # هريغ نطل الف ءاقشلا كاذ

 ءاناف 3 تا لو لمس يف ١ يبا لاق كدشنأ نأ َق نذاف كتحدتنا دق ىلا هللا كيحاتما لاَقف

 لاَقؤ مك كب لعفام دغلا نء رصن هللاةف قاب أ نوذرب ىلع هلع 5 هدشلأف

 ( رشع نسوا يناغالا 11-0

_ 

5 



 (مئ)
 1 7 نضل

 ثا قاب الب بابلا حتف دقف « ىدنلا باب قاغأ ناك ل :
 1 : : هلوق هدشنا مل

 ْ هلاذق نعسانلا ىدب ا ريصفت « هلالج. يف لاش لكهو

 1 هلاثمأ ىلع لامح كنا « هلاصوأ ىلع لام كاع

 || داوسلا سبلب سانلا رفمجوبأ ىمأ املاق ينئادملا نع ثرحلا نيدمحأ انندح لاق نسل ( ينربخأ )
 لاَقف ءاطع 5 هسيأ

 اجوولم ًاندو قول لآ ًاداوس د6 ةمعل هللا ن 2ك مو 00 1

 اح رهبم اسم 0#

 || نم نيتي ءاطع يأ ىلا ريش الان هاربا ثعبلاق ينئادملا ن د كتر نسحلا (ينرخأ»

 ' اهو اءيفاقو امهيور نم نيتبب اموللا فيضي 31 1و نع
 1 هطاتعم محللا زانكب اهسطق © اهقراط نانا يصدز, ةدلبو
 .؛ لنا الا للا نناكوب هب اعكوازا سالا قاحت دقواتهو

 ءاطع نأ لاق
 هطاطلز وكلا تحن لحفلاكريست * تركتياف ليلا صيقلا منع باجحاف

 ْ هطاطح ءاجوه اهمسانم تدب © اط ةادحلا ثح ل عا
 1 لع انأ نأ لح ةمالد ينأ ءامغ ببس.ناك لاق ينئادملا نع 006 نسحلا (قيخاو

 1 تايباولاق .ةروهشملا هتديصقب اهابغو ايعانف هرعنو كلذب رهشت نا ةمالدوبأ فاشن اهانغ يدنا

1 

0 
1 
|| 

1 1 

| 

1 
|| 

 ا

 ايه ءاطع يا

 انلوعت ءاخلاب هيلع * الزه تم ةمالد يبا لغبأ ' ١

 انيمضقتالا ةناهم تناو * ىلاخملم مضقتس انا باود

 | انننمست يعاس نا كناف * هياع يدءتساو عيلا هياس

 هؤابحو ةكم قيرط ىف ًامطقنم ءاطع وبا ناك لاق ينئادملا نع دمحا انثدح لاق نسحلا ( يفربخا )

 كب ىدتسلا ءاطع يبأل ليقف قالا ءابحا اذه 3 لاقف يدراطعلا دعم نب كيه هب .ة

 ' يدانف ديعمنب كيه [ولاق اذه عنص نم لاقف و فاطلأب هيلإ ثعبو ءانخدل ا ًاناملغ

 لوش هنود ىلعأب

 ديعم نب كيهناي توصب داق © مهعفنللاجرلا دام تنك اذا

 هللاو كاندز انتدزناف انيطعأام ردق ىلع كانيطعأ اها ءاطعوبا لاف ءاطع ابأاي اندز كيه هيلا ثعبف

 | ءاطعاب | تدشنا لاقةيوارلا دام ان ربخا ىدعنب ميلالاق ( ناحطلا نبا باتك نم تخين ) رعا
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 تلا اذه ثيدح ءانثايف يدنسلا

1 
8 

 أ

 هصوت الو امكح لسرأف « ال-سمةجاحيف تتكاذا

 لوق| لاق تنا لوقت فنك تلقف لاقام سب ءاطع وبا لاقف

 ١ مح ما



 : 6 سل
 سىس لللللسهئت>”>>>ادرببئدلتفط7للة7ل7ل

 ايد هل رو هميفاف الوتر اق تلم رآاذإ

 انويغلا ع نك نا ىلع # هملت الف كاذ تءيض ناو

 ' لاق يلكلا ة ةملس نب دامح نع يدعنب ميول لاق ( ىديزيلا ده ٠ نب هللأ ديبع بآتك نم تخعاسأ ١

 ْ هل لاقف راشإ نب مأ- نإ ناماس ىلع ىدنسلا ةاطع وبأ لخد

 يفاسأ ىرعش مقي نا ناو * ماس نبااي ةاورلا ينتزوعا

 يلاطيش .ي م2 نم يناكشو * ىردص م حما ىذلاب الغو

 ناول مالا نم املظم اكلاح * نول ناك نا نويلا قادعو

 يقابل. لدي لاس فكه نطل اربط وري لاك

 0 0 اناا بحر كنع 3 ل دو :تحبصأ 1

 ناملغلا 00 - ند حيصفب نإ ىعا 1 هنع 0 0

 يناعا دق نايبلا نف رك هدلا نم لوقاام سانا موفي
 نادل. لا نم يرادد 6 ثََح ان ملس نباان ركشلاب يبنذخ مت

 ًاضرا ءاطغ وبا لاقف داشنألا نسح ناكح يصف يصب 10
 ناعاف لاك ماكو # انقلاب اعم يو اوليقاف

 د يل اك َناَغ تاقف

 نا.غل ريغ رقف مها هرّقف نعرهدلاق امر دّقف

 ىناعلا للتةملاك ترصف ©

 ١ ينادر >ح طمعأ ' نم بعآ يف

 قار عزفأ ثدح ن“

 الس دقامدعب ىداؤذ داص

 ىناط سار هر عيش #3 ةلفط ىل سفالاك دف سهو ْ

 ىلازلا ةيغب ىغرب راصو «# يدتعاواتع دقيرباناف

 ناطلسإ ينما نأ لبق نم * هعش يف هللا مث هللف

 لاف ةهراف ةيراهدتق ةيرا هل صأق ||

 ناطدحق زس نه تهم انذإ 0 قكب هللا ينامخأ >4

 ينالاو مع ةمصعو يا 00

 ةيريملا ةخسنلا نم ناطقاس ناّسبلا ناذهو ( ) ١



 : يجد هه دو يي اا + يلج 4
 3 "د. "شيل لآ

5065 : -00 

 المماس د تنك لاق :ةشا ا ا ا و

 | ءاطع وباو ءاطع ىنال ًاحيدم ناملسدشني ءاطع ىبأ ة ةيوار ماق ذا ىدنسلا ءاطعوبا هدنعو دلاحم نب

 هدانا يف ةيوارلا لاق ذا لتنال ىلا

 لامش نمكلامش تلضف الو * نيمي نع كني تاضفاش

 0 اذا هتحدم ام ديري هتوزه امنا اذا هتهدم اهكليو لاقو ءاطع وبا بقنفف عفرلإب اذكه

 م

 كاع دفا لارا ععرنف

 | : ءاطع ونا تقتل

 | لايشث نع كلامثثلذب الو * نبع: نم كنمي تلذب اف

 ! | ( انثدح)هةمافوخ نوكحضي ال مهو ينام لثم مهب اعي+ موقلاتءار ينالرسجا لو كحضا تدكف

 ||| دفو لاق ناملس نب اص ينثدح لاق روصنم نب ناماس انثدح لاق ريهز نب دمحا ان ربخا لاق عيكو

 هدشناف رايس نب رصن ىلع يدنسلا ءاطع وبا

 برذعت سالفالا ىلع ماقملا نا © ةباع يعو يتب ودرع تلاق

 بجوت نيعلاموق داؤفلا سار # [رمضتحم تاي ل يخد مه لايام

 ا بولطمباس> الا يوذدنعريخلاو# ىدلب نم ربل اكيلا يناعد ىتا

 1 هللادع انثدح الاق ىلع نب نسحلاو عيكو فاخن دمع (ينرخا ) مهرد فلا نييأب ل أف

 : يدنسلا ءاطع يبا ىلإ لخدلاقناماس نب اص نع خرشت ايل. نب .نايلس ىنبدح لاق دعس فأن 1

 || هتيراج ظحالب لجرلا ىلا ءاطع وبا رظنف نابرشي اساجو بارسشب هانأو لك أف ماعطب هانأف فيض

 لوقياشناف

 3 تياو ارغاص مث * ادي رصتب رش امو ًائينهلك

 دنلايس رعل الخام اذاف © رطلا,ضموب ميدنلابحأ ال

 كس وص
 اءلق الو لوحم الاخلخ ةلءرل * قرا لو اسنلاليخال> لو

 1 و 12 يحل ايلع امو 8 نمل ار عاما وحلا كح
 أ ايلس مهنعأ نيب لاجر :طخت « يرصتتت ناو لسن يملست ناف

 | يحب ءانغلاو ريب زلا تنب ةلمرهتجوز يفهلوقي ةيواعم نب ديزي نب دل رمشلا ليروطلا نم هضورع

 || هيفولمر ناسغ يأ نب هللا ديما هيفوسيمعلا ينأو هثبا ةياور نه يلعس رق لوا للف يلا. ىلا |

 ْ شبح نع رصنبلاب 1 دا

 - اعباسنأو امهرابخأو ةلمرو دلاخ ركذ اج ه-

 ظ 0 رنمناكو فانم دبعنب س.شدبعنب ةب هن نب نرطو ناتي وأ نإ ةيواعمن ذيزب ندلاح

 هن طقساو هرمع كلذب ينفأف ءايميكلا لطب هسفن لغش دقناكو ةحاصفو ةضراعو ءاحس شيرق |
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 فصول ةيواعمن ديزي 0 ناك لاق يءدم ى 0 ينثدحلاق ريد رز كا اكد الاق يرو يي مولا

 عمط هيف سانال نوكي نأ درو هربثو يفايفسلا ربخ 0 ىذلا وه هنأ اومعزو رعشلا لوشو ملعلاب

 دق يف. ا آف بعصم ند مهواذهو 0 أ 5 جوزو كلملا ىلع م 5 نب نا ويم هيلع نيح.

 ١ نيسملانب لعنب ل رفعج وبأ هرمأ ريخ ركذوةماعلاو ةكاشلأ ارسل انو دحاو ريغ هاور

 0 لو و قابلا هللا دع 6 0 ) ينثدح ( 20 0 0 لهأ ن 0 هريغو 92

 يع 0 0 رفعح وبا لاق لاق ىعذا راه ا سايعلا نب 0 ا يفعل

 (ىنثدح).ةف ةركلا لها ب ؟دلعا ام لاَقَرهشأ ةعسنا ةأرصا ل تلق مكيفيفايفسلا ءاّشبنودعت 5 مااا

 تن لاق داوسالا نب روح د ات لاق اصنب نسحلا 0 لاق ىلع نب ده انت هللادبع وا

 0 تايارلا نأ انغاب دقوتاراحت || هذهيف برضن موق انإ هل اناقف ئخا دوج نأ ىنمحلا ارباح

 جرذخ > اذإ يح ىللاءت كا و نهم مش ثيح |ورهذالاق رع 30 .اعريشت اذ اف تا رفلا اهعا

 هةلمع ٠ نع ناكل ن 0 ريدر لأ 0 اا ير>و ي- موطلا (ينربخا ) م 7 ىلع ؟دوع اوابقأف يئايفسلا

 ةيواعم نب ديز,ب امفلاقو لا ا 51و ا 5 ا ديزب نب لاح مشاه مأ تدلو امل لاق

 حاحصب الو ء ءاد قود يسع ا نا ير أ مون ن< امو 5

 تلمك ب اظل نب ارمع رم نب مد 5 هع تب نكسم ما جوز . دقو ةنيدملا نم مدقق ابلو

 لاقف ىبتيعو الع لخدو دلاخ ما افجو اهب بيعأف مأشلإب هيلا
 نيحعضأ م 75 لحردق ند 8 2 دلاخ ما كل ام ا

 نيمايم د 7 ةنوهيم + نكسمأ كعب 0

# 0-- 21 
 ن2

 بائع نب ملع نب ب نب فيا تأ بابرلا مآ اههأ ا همآل رببز 3 ١

 نب ماَرَح نب مكح نب هللا دنع نب نامءدنع ديزي نب دلاخ لبق تناك انإو باك ن ملهذ نا

 ىلع نب نيسأا تنب .ةنكس جوز وهو نامع ن نب هللا دبع هل ت تدلوف ىزعلا دبع نب دسأ نيلي

 زيزملا دنع ن دحأ 0-2 ( زيزعلادع نب ر#“ نع لدحر ينادش رجا نأ لاق مالسلا امملع

 ةلمر طخف ةيواعمنب ديزب نب دلاخ ج> ريد زلا نبا لق ال لاق ة همش نب رم امل لا ىرهوجلا

 بطخم كارأت كام هل لاقوب هوم نب هللا ديبع هبجاح جاجملا هيلا لسرأف ماوعلا نب ريبزلا تب
 ةيواعم كدح لاق كلذكو ءافك اب كل اوسيل موقىلا تبط> فيكو ينرواشت يت> ريبزلا لآ ىلا

 هيلا رظف 31 0 هيلع 26 3-0 9 لكب هوءرو 0 كابا رع نيذلا مهو

 ىل كلون 1 ءاسنلا 3 ٍِق 0 0 ىلا كب ا روءالانا يرأ تيك اي هل لق كيحاشا

 0 اضم نب كم 3
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 ا قا لجو نع هللا ا 0 3 لكب هيلع اودهشو كبأ اوعراق

 1 كلتاتف 2 اول مدع | كلوق و مول ذأو مههالحا ر دق ىلع مهحارو مهطاش ناك هرا رو

 : ' ةيفد هجوزتب مشاه نب بلطأا ديل اكذك اولا نوكأ نشرق باساب ك.لع لقأام جاحداي هللا '

 بجاملا عجرف نايفسىنال الهأ م هأ ا دل وح تبن ه4 د ميدو هب هيلع ى د هللا كود بو جوزسبو ,

 اهف هيواياو ديرب دلع لو مخ هه نإ ارع لاقو لام هملعاندلا

 ابرق ,انتبحأ نم مول لك فو © - هليل كك يف" ريس[ دير سلا ٌْ
 ايقنوأةم ءاهع نماق رح سد. /| انس د تيلعدق وردا تذيىلا ن 2

 انرح [طزاتم كن املا » اماهأ# عاتب كر ل اذا

 ايدعاَذَرا هعأم اندحو ا ن اماق ناك نا و ا تل ناو

 ابلق الو لوح ال اذاخ ةلهرل ان يرآألو ءاينلا ل خوخ لوح

 ابلق ةيرييز مهم امري 0 *
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 ا نءو هلاق ن م ىلع دلاخ هل لاق تديلا ا هم هد.ثاق كاذ امو لاو دلاخاب تارمصس ل اديع ا

 | ىموءينثدحلاق ةبش نب رم ىئدح لاق ىره موا زيزءلا دع نب دا ( ينريخا ) هللا ةئمل 2

 انلص يل لاحر طخ #* 5---“ ناوأ سلا يع 55 ناف

 1 ' مأشلا لهأ ضعب هءمو ةيواعم نب ديزب نب دلاخ ق كلملا دع ىلع جاححلا مدق لاق ا كيعس نا

 ' يلا لاقف عاتب لدعف ئداعلا نت ور<ء اذه ا ا لاقف اذه نم دل يعأشلا لاَقف

 | .اماقعلاو فرقت نم فر الا نإ ينكلو يندلوالو ارمع تنايللو الو ىضاعلا نب ورمعب اناام هللاو

 ! ااانحأ ند كدحو ك اة 0و كنأ دهشلا مم ل 1 71 ا تعلو نكبرت رد نس

 يصاءلانب ور< يصاءاان ورم لوب وهوهنع فرصن اواركشالو ارج حاكدنع كلذاد>أ مل مث رانلا

 2 يع لاق ىنئادملاانثدحلاق زار اثرا نب دحا امدح لاق يديزملا سايعلا نب دم قرح )

 ىصاعلا نب 0 ل ورع نرد نأ كلاعب ديرب لود راع نع ىثرقلا لسه نب هللا دبع
 "لاقفا ربنا لحدف ةيواعم نب ديزي نب دلا+ دنع ىهو دعس تنب هم .أ هترع ىتاف ايزاغ مآشلا مد

 هل لاقذ هب ض رعإإ 2 نظف ةئيدملاىلع اندنع ماقملا راتخاالا زاحملا قع 3 ركل ائيلع مدقرام

 كوغرفو ككلم كوبل وكمأ اوحكتف عضاوتاا لعةنيدملا لهأن م موق مدقدقو كلذ نه 5 1
 سايعلا نب 00 ) ني ( يهنأ هي هلع ردقت ال ىذلا ءا كا لمحو تكلا 20 رفو كدا تى

 ناو رم نا ريك نب نيصح نب ديزي نع ى- ةرقلا توما يلأ نع ينئادملا َنَع را أ 0 لاق د

 .ىرج'ىثيف هنم عضب نا دارأو ًاموي ادلخ رظاذف ةيواعم نازي نب دلخ مأ جوز م كجلا ن

 لاقو اهريذاف همأ ينأ م : رعأ اذهب أَو ريتخم يعال كنا دلا> هل لاَمف ةبطرلا نبااي هل لاقف 7

 اها لاقف اماع ناورص لذ دف مولا دع كا اهلوشال هباف هعد هل تااقف اذه ىل:تعنص تنأ
 0” نوزخد --

 م
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 0000 د

 7 ف يرح 0 نا نم كل اهظمت دشأ دلاخ نيْمْؤَلا ري ريمأاي تلاقف وشب كلاخب كر

 كلملا دبع دأ ا كام < َىَح امراو>و 0 | ملع تدعقو ههحو ىلع 4قف ص تعصو يهأ املق هد

 | قربخا اعل ازما هتلتق كانا نأ ىانلا ملعب نإ نا كياع دشا هناامأ تلاقف كلذ اهغابو اهل

 (:لاقةيريوج نغ ينئادلا نع ريبزلا نع يسوطلا ينريخأو لاق يئادملا نع زارخلا د 0
 8 تب ةلمر ةيرخ 5 و قاع 3 : هللأ لع اهحوز ىلع مالسلا اءملع 1 ند 0 تل 1 ترك

 | ريهااب تلاقف ةيواعم نب دز نب 1 :ءوهو ناورم نب كلملا دبع ىلع ةلءر تلخدف ريبزلا

 3 مالنا هي هيلع نيسكلا تدب ةئكس ادق نا نءف ةيغراانل 52 م زير نإ كلا نينمؤللا

 ا
 ١ 0ك مهريذ اندلو دّقل هللا وف 8 تاكا :كلاق 4 اها هلم ران لاقى العلا دق

 ظ ته هم 2 0 نمو م 4. اع هللا ىسهللال وسر تذبةءطاف اودلو نع ىنعأ مهريخ انحكن و مهرخ

 كرعامت !اةفريبزلا نب ةوىع كن يل غ ةلمر : امر تارك لا اوحكنان هوتلظلادلا

 بعصم ىمك 0 موطلا ( 1 كي اعي ىمايي 08 أ عدكم ي و تلَه كن ل كل حصن نكلو

 مف ف لاقف مالاس || 4 اع بااطيأ 5 .رفعح نب , 2 دنع 5-0 ديزي نإ كلا ا "لاق

 ردح 26 فود ف 1 2م # امهشو لاغبلا م دام تءاح

 رفعت و ىراواو ع نيدو دع لع يذلا نيد 3 »2

 « رهثذم غأ يفءامدعل * اهدو:ن صلاخم تداحب ةفاتم < 0
 2 2 لعل ا ل 30 32 ديدش ل وق هنت 7 امو اهابا هحنوز :- ند سانلا ن ن*و بءصم لاق 3

 ا اذهناو سم نب كللاديعل ىْؤا نإ ضان ضيغب دنعنب ريح ن نب بابض نب .نيعو ربا

 لاق رفعح 0 هللا ديع تنبو ريبزلا تس هوز ينال

 كيال 00 0 ا # تسيل نوما يول :

 ديرب ث.دحو ي وم يذلا انفع #2 كلا حكام يف ان رظنام اذا

 نب ديزب نب هللأ ديع لذد لاق نام نب بعصم ينثدح لاق ريب زأا انثدح لاق ىسوطلا ) 2ك 2

 ظ هب تمصصام سدب دلاخ هل لاقف كلا د.ع نيدياولا لش مويا ته دقللاقف دلاخ هي ىلع هب واعم

 25 اا | كلاع هلا كافف اهب بعءالتو اه رفنف ىليخ ىتادءا لاق نيءاسملا دهع 0 نيم ْؤملا ريمأ نبايف

 ظ د.لولا نيءاملا دهعىلوذا ني: ا هللاقف ديلولا هدئعو كلما ديغىلع دلاخ لخدف هللا ءاشنا

 51 هللأ دع ىلع كلذ قذف اهب بعاتو اهر ل هللا ديعدم نبا ليخ ىتا نينمؤملاريمأ نبأ 0000

 ةيرق اول_خد اذا كولا نا لاقف هللا كا عفر مْ هدب يف بيضش نضرالا عرو ا كلمل دنع.

 ا ةيرق كلم نأ لوو اذاؤ دلاخ هللاةث نولعش كلذكو ةلذأ اهاهأ ةنعأ اولمحو اهودان

 ىلع لذد دقودهق ينلكتأ كلااد.ع هللاَقف اريهدت اهان م دق لوقلا اماع قاف اوةسفف ام : ْ

 ديلولا نكينا كللادبعلاقف ندءالاىف لوقت ديلولا ىلعفا نيئمؤاا للا دلاخ هللاةفانحل هناسإ مقالا
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 1 يا ووعوال اين لاا اي ب

 (م)

 أ قدكتأ دلاخل ديلولا لاق () دلاخ ا هللا دبع 1 دلاخ لاق )١( ناماسهوخأف انا

 '0 ا رملاو ريعلا نبا لاو انآ اذه لوقيام نيئمؤملا ريمأاب عمستالأ لاق () ريفنالو ريع يف تسلو

 1 ماعلا ةلمح ىنعي تاليمح تاق ول نكلو ة ةعسر نب ةبتع يدَح رفنلا دينو ناو ا يدح ربعلا

 اذا ا تلم لاق ( كردطا رخآ اذه )نايغ للا محرو تقدص اناقل فئاطلاو تامنغو

 ! لا ءدرط سو هيلع هللا ىلص هللا كوسرناو كلا دس هيام 011 تار مة
 ثرملا نا دحأ انيدخت لاق يدذيزملا سايعلا نب دم ( ينادح ) هايإهدرل نامع ىلعم> رو فئاطلا

 !بايدب زب نب دلاخهل لاقف افيعض ناك ناورم نب ةيواعم ل ق>سإ رع ينئادملا ن ار

 | .انالناو نب لاق الكل اق لمفلا تدرأول لاق ةيالو كيلوبالف ك.ذأ ىلع كنوه ىذلاام ةريغملا

 لاو ىلب لاق كاخأتسلأ نينمؤملاريمأأي ةيواعمهل لاقف كلما دبع ىلع ادغف 2 لاق ايظتدب كلوي 9

 لف 0 راكد كايإ لاق س٠أ ةيشعلاق دلاخم كدبع يت.لاق ابطتدب ىناوف لاق ىقبقشو ى >ال كنإ

 كي -ضل| كلللا دنع ىلع بلغف كمالك نع اذه اناهندق لاق ةريغملا اب'اي تحبصاف هل لاقف دلاخ

 1 هللقو لاق عي هيل تاو د ل 00 ا تافاو « لاق ١ ساثاقرت واه

 نكد 00 زا نك يسولعا فرحا ( ١ اذارت الا ى ىنبيف دد رض اذا 3 وام تن

 5 1 سدق ىعاش لاَقف هتحوز
0 

1 
 ليطاولهسلاقاضوبولقا|انم * تدحدقدق نا.فس يبا نب دلخاب

 اولق اذا اثم مهعنءو المح «# اناتاش نا ابك 0 تنأأ

 لبالا هلارك: نم كربت الو * ةنكاس ريطلا رقي الاذ نا اه

 -ككاوضص
 هز معاون نويعلا روح * فاعل يفىلا نسسد سمح
 1 رسنلا قاحو بيقرلا مان # دقو يرالا عم نومة رطف

 ! لا نع رضنلا يرحم يف ةباي_لاب للءر ديعمل ءانغلاو صوحاللا رعشلا ل كلا نم هضوىع

 نرلا دبع نب مهارباينربذا لاق راكب نب ريبزاا ىنثدح لاق ءالعلا ىلا نب يعرح ( رخال 0

 507 اقف ةئيدملا لها نم ةارصا دنع ةوسن عمتج :ح١ لاق ور 3 ليعمسأ يف

 رج نا دع نكسيزإأل اذا نول تلاقف هرعش نه عمسأو ةعم ثدح نا 0

  2م ١

 ا

 3 0 اك كا 7 لا د 0 م ءاخ 3 0 1 قدا 00(

 3 ةشعىدجو ريعلا تاما ىدج يريغ ريفنلاو ريعلاىف نه ع لاقف هيلع ء لقا

 فئاطلاب ناك مع 0 هيب ا تامنغ ريف 3 لاقو ريفتلا بدحاص |



 الو نهرما هل ركذي الوسر هيلا تاسرا يتح اب نازي ملف نكيف رغشلا مظنيو نكربشن كفل
 عضو جورخلادارااملف نهدشناو نهعم ثدحتو لعفف سارلا رمخم نويتأي نا هل لوقيو نسي | ظ
 يذلا عضوملا دش مثب ايلا ىلع هدب عضوو جرو ةسار يطخف قول> هيف نهيدبأ نيبروت يف هدب ظ

 لاقف بالا يف هدب رثا دو ى> فاطوديلا اأدغف هيف ناك أ

 سهر محار نويملا روح 0 تفطاذ )ا ن2 |
 رسنلا قاحو بيقرلا مان * دقوّيرحلا عم نوف رطف

 را حولي اير * اوعرق ذأ يحال نهتم

 رجفلا اديدقونةفتسا مث « ةمعان  نهتلل نفكمف
 رمغ هؤادر بابشلا ضغ * هتهاكف لوم مثأب

 ور# يحرلا ب ي>هلت جرح * رهشم تيصلا ديعب نزر
 ركب ةداغ دوت يمت * الكل . ءرصاخم تماق
 نجي هناكت رم اك 4# اولا نود : اراك

 ردع ةورص ةناغ. لك يف © هل تالا نا: يري لك ظ

 صهدلا اهلبي مل ةقارقر * اهب بابشلا سما ةنافيس

 رك هلام 6 ادبو * اهل هاوه يدبا اذا تح

 هدا ةياك عا و * ةقرعأل ترفسامو ترفع

 ١ -و هيلع هللا يلد هللا لوسر دسم ديرت بانش ىحوو باد اناو ت>ر 3 نسما ١

 ١ اذلع تفقو دحسملا انغاب امافلامخحا نم ااقباهلع زوجت امادقو هرعشوصودالا ثيدخ ا

 دحاوةيع لح امزلاو ىقلا ا 2 سج |يدجإ هللاو انا نايتفاي تلاقو انيلا ت تتفتلاو |

 نهءاغ نه لي الأ نولع لاطف اليل نجر هفةالصو اق كدعسم حلا اشم هال رك ةنيدملا لهأ نم

 هن كل .صقلاقف ن هرم و نر 2 او نوت باطنإا نوج سع ىلع انكتم صوحالا |

 تايبا 0 قار طماا ىلالغع قرقلاملا ترد 3 تإ ءانن با > لاق لاقسأ ن 3 (ينأدحو )| ا

 نادم ساي هللاو بذك ت تااقفاه رعشأ 00 عمل ةيحات ةدعاق ءادوس 0 هذه ص وحالا

 1ْ نم ةوسل نا رلا دبع نب مهاربأ ريغ يف خ؟دحو ريبزلا لاق امالك ابوس نود هتعجارالو انم |

 مَ ع يمك ين دحو ) ريب زلا نبالاق ) هيلا نفوسرل يناوهب 0 باطن نودحرعل ذئليلهفيسا ا

 أ ةوسن اذافلاق * فلل ىفىلا نسسد نسمح * صوحالا لوق دشلا تنكلاق بح زانع
 صوحالل تاقف صوحأالل تلاق رمشلا اذه نم اطل ناقف زوجملا ىلع ن ناقأف ءادوخز

 يفو دحسملا ةيحرىف نادحممل اب أنق دحسم يننياسي ةوسن جر> ىرحلا لاو ا نه تااقف ير

 باط نا نوجر ها رمصختم وهوه ند 2 5 سوال انادنع ناكر ناقف ةرءقم ةليل

 كلت نهدشنأو تاعفدق لاق اريخالإ كذنالو ان ريح ركل هل ناقف حيصلا اند وح نوعم ثدحتف

 ( مشع سداس 3 يناغالا د
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 * تفاعل يف ىلا ندا نح# ينذت سانلا 0200 سا مث تايبالا كلت ةل-للا نم ةعاسلا

 رس نجمه ةدحاو نيب 0 ناكالو أسمع هعم تماقام هللاو اهاك تاسبالا

 بيذيام اهد دع مامسم 0 0 يدو# هللا ةنبااي

 بديح هلع نويت 0 منأ *# اهوعد تلقف اولاق دقاو

 ا تح و بحلاو اهح * ىمجو يءاظع يلبأ امنا

 ]أ دبع 0000 هللا يضر قيدصلا ركب نأ نب ندا ديعل رعشلا لطلا 00

 55 0 ودور دعأ ىلا ب 7-2 ولا ىر# يف ةبام 0 قدا

 1 رعأ لاو ىبحي هيببال

 ظ ه2 ىدوللا تب ةصقو هربخو ركب يبأنء نمح ادبع ركذ د »ج٠

 1: لوسر هامسف ًاقيتع ةيلهاللايف هءساناكو هللادبع هتعدللا يضرركب ! يف أمساو أ نب نمحرلا دبع

 نإ بعك نب 0 مج نإ دعس بمك نب ورم نبرصاع نبناهع نبهللا دنع 0 هيلع هللا ىلص هللا

 | ناكو دازننب رضم نإ سايلانإ ديل ةعز> نب ةنانك نب رضنلانب كلام رهفنب بلاعنب ىأول

 || انامورما ةشئاع مأودمأو نولا فع ملسوهيلع هلل ىس هللا لوسرمامست ىزعلادبع ن نمرلادبع مس 3

 ظ نب كلامنب مغانإ ةيرلا نب ناهدن عيرس لب هن :ذأنإ تاتع نب سءشدنعن: رك وعن. صاعتش

 1 ظ نب اتع ل رع وع تدب ايمأ 'ىس موم نب مهار ١. ىكحو همعو ريب زلا نبالوق اذه ةعز> نب ا

 اللف نارك 2 وع نب سماع تنب ا "| يتاورملا ن>رلا دبع نب دمت نع يورو متءنب ث رأانب ناهد

 | ةيمص هلع هللا ىضر ركب ينأ نب ن+>رلادبعاو ةنانذ"ن كلامنب مغنب ناهدنب ثرلانب 2-3

 | اا عم حتفلا لق جرخ م هناكع ىق هذ كلذ نع ارغص هبا عم رجاجملو ملسو هيلع هللا ىلد يي

 | عوفدم ريغدحاو ا نايفسيبأ نبةيواعم مال -إو حتفلامويىف ةمالادسان اك لن لقو شار 3

 | نعت زمح نبمهاّربا ىتثدحلاق ريبزلا انثدح لاق ءالعلا قا نم والا را يا

 ١ ” 11 نشر نه ةيتفيف جرخ نك نمحرلا ديعنأ ناعد- نءدنزنب ىلع نع ة هثشيع نب نايقس

 ١ ينادحو ريب زلا لاق مهعم ناك ةيواعم نأ لاق كالا حتفلا لبق ٍلسو هيلع هللا ىلص يبللا ىلا

 ا أ ركب يأ نبنحرلا د.ع هامرف 5 هيلع زف اها ةملث ىلع ةماعلا مح فقو لاق يءصم يمع

 | ةعيب ىلا اعد موي ناورا ١ بطاخملا وهو ةملثلا كلت نه نودلسملا 1 ةاحرلا كح أ ناكر نحف

 || يرك كلم لقره 5 يرسك كل الك ةيلقره اوأ ةيق بك اه ولد نأ نودي اعأ: لئاثلاو ديزب

 1 تاخ دقو جرخأ نا ىننادعتأ كل فأ ةيدلاول لاق ىذلا اذه سانلا ا« تاس كاك لق رع وأ

 1 0 ناتئُش ولوهب وهام هللاو تبذك اذه لوقت ندحرلا ديعلا ةشئاعدب تدحاصف ىلق نم نورقلا

 1 |. ايف تباو كابا نمل ا ةياع هللا ىلد هللا لوسر نأ دهش ١ نكلو ةّيوسل هي تازنأ َنَم



 مة ش
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 يبا ينأدح لاق ريهز نإ دمحأ انثدح لاق دمحلا ن دعا كلذ اند هنأاقعل ن٠ ضذف فاق

 انفا ناوسمإب هل تلاق ةشئاع نا ةياور ريغ يفو ءامسأ نب ةيريوج نع ريرح نب يهو اثدح لاق

 املا لسرأف هلا ملينا دوت اماقم كب ةمجلا موي نموقاال هللاو نمإلا قون اننلاو نآرقلا لو |

 نب د_+ا ( ينربخا ) تلعفف هئمؤت وا سانلاب يلصيال نا فاحو اهافعتساو اهاضرأو كلذ دعب

 زعلا دبع انثدح لاق ىحي نب دم انثدح لاق ةيش نب رمع انثدح لاق يره وملا زيزعلا دبع

 يس 220 ةشئاع : نع هبا نع ةورع نب ماشه نع دان زاا ينأ نب هللا دنع نع نارهع نبا

 ماشه نع دانزلا يبا نب نمحرلا دبع نع هيبا نع كاحضلا نب دم انثدح لاق ريزلا انثدح لاق
 ع نب يدع نب :ىدؤملا كنب قلب ركب ينا 3 نحل دج 8 ميسا لاق هبا نع ةوىع 3

 اهف لاقف يناسفلا وره يفا نب
 ايل امو ىلل ,يدوجلا ةئال امو 2 اجود دزانقلاو وتل تا

 ايناوللا لحم وا يرصبب لحم « ةيئراح هبلق يطاعت يفاو
 ايقالت ناالباق اوء> سانلا اذا « اهاملو ىلب اهقالب فكو

 : 5 اف لاقو ديزويا لاق

 تيا هن ماتم ده تك
 تن يدا وف نمجكتلف »نوع نحايلاوحن [ترول

 ا 0-5 اها رف ةرامم يف مدق ناكو هريخ يف ريبزلا لاق مدس ايف تايبالا ىقإب ارك ذ دقو

 أرام هللاو لاقف نمحرلا ديعاي اطو كلام رمع هل لاقق ءربخيف ديزوبأ لاقوهتبححاف كل | |
 اذ ىدوطا ةنناي تلاق نهادحإ ترثع اذاف نيداهي ءاسنو راوح يف سدقملا تدب يف ةليأ الإ طق

 | ظ مكيلع هللا حتف اذا هب ىه يذلارغنلا بحاص ىلإ رمح بتكف ىدوجلا ة ةنياإتفلح نهادحإ تفاح

 تااقاهإإ هونغ م ماع هللأ حف اي اف ىدوها تنب 00 9 يأ نب نمحرلا دبع تمنغ دقف قشمدا

 تامر ممل ا 4 0 لوقيف اهب عنصي امف هلك أ تنكف ةشئاعا

 ةابحإ ناكف اهنا ناتسحإلا قفل || || ءيدب امف هلك أ تنكف هيلع تناهو اهلع مْ

 ل كا د نمحرلا درعا ةشئاع 1 تلاقف ءربخ يف خشلا لاق | لها ااه

 رو را ركاق "الها ىلا اعرق ماهأ ىلا اهزهجت نأ امإو اههخدنت نا امأف تطرفف لل

 نم رلادعغ ل هن باطخلانب ر ع نأ هسا نع ةورسع نب ماشه ن نع غئاصلاعف هان نب هللا دبع يلا

 دع نب. دعا ( 0 ) قشمد كلم تنب تناك قشمد حاف نيح ىدوحلا تل ركب لل

 هيوريش نبدم انثدح لاق دوعسم نن تلصضلا [مانح لاق هيش نب رم ان دح لاف يرهوهلا زيزعلا

 ريب زلا نبهللا دنع نع تبان نب بعصم نع كرايملا نب هللادبع ىلع تارق لاق حاص ن ناواس نع

 اهب بيثت ماشلا كولم نم كلم تذب ىليل تناك لاق ريب زلا نب ةورع نع بعضم تذب ةشلاط نك

 اولتقو نيملسملا ىلع لجو نع هللا حتت الف مأشلاب مدقت امف اهار دق ناكوركب ينا نب نمحرلا دبع
 دقف نمحرلا دنع ةيراخلا هذه طعا هللا لوسر ةفيلخاب ركب ينال نوملسملا لاقف اهوباصا اهأبأ
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 1| | بذال اهدلب يف طاسب اط ناكو اهايا هاطعاف من اولق اذه ىلع مكنلك ا ركب وبا لاق هل اهانملس

 أ كعب ام لوقف ءاكلا رثا امننع يف يار اهيلا عجر مث اهدنع نم جرخ اذا نمحرلا دبع ناكف

 ا '0000 نكس ناو هبثاال لوقتك كدكناو كقتعا نآاامإ كب تلمف تش اهيا الاصخ- يراتخا

| 

 | ككببام ينيرب>اف لاق ديراال تلاق نيءلسملا ىلع كتددر تيبحا ناو ديرا الو تلاق ك.وق ىلع
 39 نب نوره ينثدحلاق ديزوبأ ينثدح لاق دمحا ( يتريخا ) سّودلا موي ند كلا ىا تلاق

 أ يحب نع نوع نب هلا دع نع نوره نب ءالعلا نع ةعبر نب ةرمض ىنثدح لاق فورع٠ نإ

 أهلأف يلا يف اهدجوف نءيلإ ىلع وهو ةينم نب يلعي ىلع مدق نعل دع نا يئاسغلا ىحي نإ

 | ناركذي هللا دينع نب دايز نب دمحم يلا ب -؟ لاق دك اند لاف حا (يرخآ ) هلا اهمدي نأ

 أ اهيف لاق نة رلا دبع

 # عادولا تاشن وا علب *« بارتقا دعب ىجيصت اماف

 عاعشلا سفنلا ةحاح يضقال * نكلو عبش نم تدل

 0 ,عاربلا ةنطبم موللا ديعب #* ىنم عالضالا عاوج ناك

 يريزلا دمحأ وبأ انثدح لاق ةمننش نب رمع اندح نق عر ا لادم ندع (انرح]

 [| ىشبحلاب هنع لل قمر ركب ياني نمحرلا دنع تام لاق ةكيلم يفأ نع ء قح-الن. هللا دبع انئدحلاق

 تلاق مث هربق ىلع تفقوف ةشئاع تمدقف ةكك نفدف لمح كلا 2ك« نه لبج

 اعدصتي نلّلبق قحرهدلا نم © ةيقح ةعذج يقامدتك انكو

 ًاعم لل تين مل عامجا لوطل *« كلامو ىنأك انقر فت املف
 ىهناأ كترزل كتدهش ولو تم ثرح كتقدل كترضح ول هللاو اما

 ٠.٠ وص

 رك ذلاو ثيداحالا لاما ن«ىتب يو * حئارو داغ لالا نإ يواما *

 رفو هل ا داو أ * امتع نآل ماوقإلا لع دو

 رمحالو ىدل ءامال ضرالا نم # ةرفس ىادص حب سلا نأ يواقأ

 ظ رفص هب تاخب ام يدي نأو * يرئاض كي. مل تقفنأام نا يرث

 || يدصلاو لاملاروفووينغلا رفولاو سا موقلا ددع يفو نال ىف ةركلا ءانلآ لع واعلان م هضو مع

 | لبأ لق اذاف همر 1 ناسننالا مسج نم جرح اا 0 ةيلهايلا لهأ ناك انبه

 || توص اذا بيجيلم يدصلاو شطعملا يدصلاو يللا رفصلاو ءراثب كردي يف يق دوف ل توما

 أ | ىرحي يف ةبايسلاب لمر قحسال ءانغلاو يفاطلا متا:رعشلا ز زوعبم ديلا دو يلاخلا ناكملا يف

 || ليغ ين حرس نبال هنف نأ شنح 5و 1 كلامو الوأ اليقث هيف نأ يعاشمملا رك ذو رصنبلا

 يع ولا لءر فيفخ عماج نبال هيف نأ ةنإب نب ورمع رك ذو يطس
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 م7 هيسلو ملاح ا 1-١

 ىركسلاو هِسأ نع ىلكلا نباو يتادشلا ورم يآ نع مرتالاو لضفلانبا نع ار >
 نب يدع نب قتشقلا ا ب جرسشملا نا دعس نب هللا ديع نب ملاح دنا تيكسلا نب بوق

 لاقو ئط نب ثوعءلا نب 0 نس لع نا لورجنب ة ةعيبر نب ةموزه همساو مرخأى أ 5 0

 وأ هنالةمهاج سو نط ىط يمس او شوا جش هنال ة ةموزهىمس انإ تكسلا نب كا

 باو ةنافس ابأمتاح ىكيو ناظحف نب برع نت يحقن نب هر تب ددا نا وشد د يوظ نا

 مالسالا يدعوةنافس تكردا دقومتا- نبيدع هنبابو هدلو ربك !ىهو ةنافسهتنبا كلذب ينك يدع

 دا كلذب( ىنربخا ) يهنا املع نث ”ىطيرسا يف مل-و هيلع هللا ىلص يبا ةنافس ىتاو املساف

 نب عيبرلا نب ناماس ينادح لاق دعس ىلا نب ورمع نب هللادنع ينثدح لاق رامع نب هللا دينع نبا

 اموعج و هنت ذعدتف 1 5 محا عيبرلانب ناماس نع نييفوكل اخت ضعب يف هيدحوو ركل ماشه

 هَ نءيقابهصلا نب هللا دبع نب ابرك ز امدح لاق يمح ربا ىلدوملا طاص نب ديما دبع انثدح لاق

 ريخلا يف سانلا ن اريثك دهزأام هللا ناحبساي لاق 58 || هيلع ىلع نع ىهختلا دايز نب ليبك نع

 ارانفاخم الو ةنخ 3 انك ولف الهأ ريخعال هسشن يرب الف ةجاح يف هوذأ هئيح لجرل تحي

 ليذس ىلع لدن اهناف قال_الا مراكم باطن نأ انل يغبأب ناكل اقع ىدمالو اناونا ا الو

 مأ لاق سو هياعمللا ىلدهللأ لو قلما ا و ينأ كادف لاقف ل>ر ماقف ةاحنلا

 ءامشءاطيع ءامل ءاشعل نيئمعلا ءاروح ءامح ةيراج ءاسنلا:يف تناك “نط اناسب اساله |

 نيحشكلا ةيماضرصخلا ةصخ نيذخفلا ءافل نيقالاةلدخ نيربكلا ءامدر ةماقلا 0
 |.اف “يف نماهاعجيل سو هياعهللا سهلا لور ىلإ !هنيلطال تلقف اهب تعال |ءلذ نينتلاةلوقصم
 الف ىنع ل2 نأ تيار نافدفاولا باغودلا ولا كله دمي تلاقفاتحاصف نم تع.ساملاهاجج تيسنأ تملكت

 فيضلا ىرشيو رامذلا يمحيو ىناعلا كش يبأ ناك يعوق ديس تنب يناف بر_لا ءامحا يف تنقل

 كل 1 ل ملو مالسلا ىثفيو ماعطلا ماعيو بور لا نع جرشيو عئالا عبشبو

 كوبا ناك ول 2 به ةيزاجا 42 سو هيلع هللا يبد هللا لوسر ا-ط لاقف ؟ ىط ماح

 مراكم بحي هللأو قالخالا مراكم بحي ناح اهابأ ناف انرع ارلدخ هيلع ان 3-2 انمالسا

 3 5 عود نب ئدع ن سيقلا يما ورم نب فيقع تنب ةيتع ( متاح م و 0 قالخالا

 ديزدا نا نسما 3 ا 00 اثيش دانا ا عش ند متاح ةلزمع دوجلا

 تاذمتاحم | و فيفع تنب ةبتع تناك لاق هيبأ نع ماشه نب سابعلا نع يزومرجلا انربخأ لاق

 اهفالت امتوذإ ياراع ف كلم ايد كاسعأل تاكو بلل مهارقأو سانلا ينال م راسي

 كلذ م تددحودق امنأاون ظ اذإ يدهم يثأر | عفديال اهدتننكف اطام اهوعئمو اماع اورجح
 ءاي

 هذه كنوداهل تلاقؤ اهلأست 4ع للك يف اهمتأت تناك نا وه ل ا / -ءاحف اهابإ ن «ةمرص اهوطعأ

 لوش تأشنأمل ًادبإ الل الا اهم عنمأ الام عوجلا ند هينضعدقلهللاوذ اهيذشل ةمربضلا
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 ًامئاخ عدلا عثمأ ال نأ“ تيلاف « ةضء عوملا ينذعامدقل ىرممل
 اعباصالا ضعف لعق ١ تنأ ناف »+ ينفعا وبلا اللا أذهل الوقف

 اعنامذاك ن تلا مل ةعيوس + كحال راو نأ اع اذا

 امئابطلا مأ نبا يرتب فكف. © ةمدطظالا' مولا نورت اذامو

 ا اطنياعوبأناكو بر ءلا يو * متاح تشي (5)1لا فس تناك لاق نيك موب أي ناددحو ياكل نبا لاق

 | لاملا فق م 6 | نش , رقلا نا 08 ابابا ام ا لاق ساتلا | طقوا 2 هلبان » ةمرصلا دعب ل

 ١ متاج ناك يبا عالا نا لاق 'ي 5 55 ىلع ىتدال هناف يلع لو 50 أ يكسو يلع أ نا اماف اا

 هلزنم تفرع لز مح 0 هلعف هلوق قدصعتو هدودح هرعُش همشلل ادا وح ناكو برعلا ءارعش ند

 3 اذإو زاف حادقلاب 6-3 اذا و 0 لكم اذإو بهعا مغ مع اذإو باغ لاق اذا ارفظم ناكو ا

 0 لا

 تناكيذلا م هالا نيا لع اذا ناكو ةمأ دحتاو نسال هللاب مس ناكو قاطأرم 9 اذإو ّق 5-

 | نم ناكف 1 أوعمت ةحاو 3 انا ملأف. لبالا ن د أرمشع م د لك يف ع ةيلهاجلا ف ةمظعت رضف

 || ليقف مانملا ْق ىلح يو تنبأ ماح م ا نأ و 2 م ينأ نب 0 1 | ءأ 0 ند هينأي

 / لاغواب وسل نسابلا عا ثول سانلاك 4. أ 5 6 ر منع م ا تك ملا 5 متاح هل لاش عدم مالغأ اهل

 | هعم لك نه د>و ناف هماعظ جر لءح عرعو اع ماف اعاح تلو متاح تلقف ساكنا 4

 هل بهوو اهلا جرد لبيالاب قا هل لاو ةماعط كلم 5 و 82017 او هحرط دحغ 03 أو لك

 هيلع د # الف قب رطلا يتأيو مهدجب الف س الا ىغبب قفط ليال وأ نع اهنلفؤلمر 0

 أ وات لاف يرق نم له ىناي اولاقف مهانأف قي رطلا ىلع 0 رب رمهن ذإ 0315 وه انف اح

 .ةشاتلاو مزاخ ىنأ نا ريق و نص راالا نب ديبع مهب رعب نذلا ناكو لبالا نورت دقو يرقلا نع

 .نبللا يرقلاب ا عا كاع م لأَقذ 10 4 هل 3 ردو نلدعلا نوديرب اوناكو يئاسذلا

 || اهو>و 000 اكو تفرع دف اح ان اا اكتم بألا تةكاذا ةركب انيفكت د 36

 1 2 دحو لكك طب نا تدرأف ةدحاو ريغ نادل بلا نأ تلاحم ة ةفرفتم اناولأو ةقاتم

 محا نأ تدرا متاح لاقف هلذف 15و اج وع دتما اراثكا هيف اولاقف هموق ىلا اذا ازا

 ظ املا اوءدقتوا اهرخأ نع ىلبا بيقارع برضا نا هللإ دهاعا اناو ىلع لضفلا مكل ناكف مكيلا

 اا! الام ركو ىهدلا_دحم ةماخلا قوط اه كتقوط تبااي لاقف لبالا نبا هللاقف ءانأف لف اب عمس

 لاق كلذ تاعف ىلبابا لاق كلذ هوبأ عمساملف كلبا نه اضوع انيلع هب ينثأ رعش تدب لحي لجحرلا

 لاقف اهولفو هسرفو هتيراج هعمو اءاح كرو هيدا هونأ جر ادبا كنك اساال هللاو لاق مم

 يلكش هقفاوي ال لكش كرانو *# ينغلا كرت_ثم رقفلا ف. يناو

 لصالا حم ها ءافلا ديدشن ةناقس )0غ(



 "تش ا ني ظل

 قلتم ةقين يذ لك الا سانلا نما * هللا موق ال لكش ىلكشو

 ىلضف نم ناك اع ينغتداو يسفنل * ةنح ىضرع نود ىلام لحار

 ىلها يتم سيل رادلا يف ىتدرفاو © هل_هاب دعس راس نأ ترض امو

 لَه نك عاضاملك مكنعلمجاو #* جرشح ندم د + افاد ينكيس

 لسءلااهذ> اون نمتدبابرحااذا# ةلوصدجلا يف لاملا لذب عم لف

 نب بوقمي زك ذ اذكهو هبا ةدق اهبا.ال هعم ةضقلا هذه خاص هدحع نا ىلع لشي ل

 ١ هدب حتت املف جرشحلا نب دع-هد> رحد> ىف ناكفريغص ع كاله ماح | انا نا فدوو تيكسا

 مويا .فةصاخ بوقء لاقفهراد يف هفلذ و هلهاهنع لح روهد> هيلع قيض هلام بهعاو ءاطعلا

 اهناسف ام اهضعل مطول وحي او 2 ريعب ان 1 هلو> اذاو هشنا ذإ ملا وهو هلام بينا 9

 ! فارسالان م هيلع 0 ىلا ندوءآ الو الام تقزر دقفك هل ىلع قبا متاح اب اولاقف هموق ىل

 لوقي متاح ًاشنأف تيبتاف مكنيب يبن اهناف لل
 انفي نا ةمون وذ نسا الف * علاتم حفسب يد يف كو 3

 بوقعإو يف ارعالا نإ لاقهليسا ىف نخ هلام باهناو ماعطلا ماعطا ىف هلاح ىلع ماح لزب مولا

 سو دي ديك هنن ل ص ماعلا ىأ نب مكحلا جرخ ةاورلا ن نمانرك-ذ نم رئاشو تل

 ىنيا لعجدق رذنملانب نامعتلا ناكو ةئس لك سانلا هيلا عمت قوس ة ةربحلاب ناكو ةريخلا ديري 1

 نببيح نب نامور نب لهذ نب ناعدج نب كلام نب ةمامث نب ورمع نب ف.رط نب ورم نب ما
 مال نإ ةناراخت نب دعني كن ندا كلذ مول ةمعط قب رطلا عل ر 'ىط نإ ةنطق نب دعس نب ةحراخغ

 سا راوملا هلأسفهللا دبغ نب متاحب ي ماعلا بأ نب م كحلا رق هراهسأ اوناكو نامعلا دنع

 7 أواك اف ءاضعا ت>بطو تردحات روز“ | ّح ءزاحأف ةريدا يلا ريصإ تح ل

 ه مكمل موميَط ماعطلا ن * اوغر ذ املذ همع نبا وهو جرشحلا نب دعس نب ةيراح نب ناحل

 3 ا 2 ريغ 0 ناب ماح عم س سلو مال نب ةيراع نا لود ماح ر م كلذ

 متاحاي كمعم ءالؤغ نم ولاقف ولاقف هللا 8 اي انح ار هن رؤس متاح عضوف مال ونب هاناف داق هسرفإ

 اورفخم من ؛ قحار كع نباانا هل لاق اندالب يف انيلع ريس تناف دعس هل لاق يناريح ءالؤه لا

 دعس لواذتف هيلا اووف هلق نروح نب صاع حضف ام هوحضفب نأ اودار أو كانه 2 اولاقف هتم'

 9 وو 21 6 و 03 لافتا اا عق هقنأ ةرا اطاف في بلان متاح هل ىوهاف اعئاح مال نب ةنراح نب

 كلذ يف متاع

 قد

 مظعلا نع طاخلات ماش ءاوه © هفنأنأ ول هللا تدبو تددو

 مطل ىلعهنم فيلا المو * همم نبأ فيس ةاقال انكلو

 عاشو شارفا ةننل ومش وو زراا نءرلا عضنو كدجامق ةريملا قوس كنيو انني متاح اولاقت
 بائح نب ملع نب بك نب رباح نب تا يدع ن سلا ؤرما هل لاقي باك ند لجحر يدب

 او>رذ مْ هسرف متاح عا ذوو اءماع هللا تاو بااط يبأن ىلع ن نيساا تب 50 ردح وهو

 ل و سي يس ل و ا



 هيا - |

 07 (ةخز
 تدصتست 2غظذ11 :

 ١ شو ردتلا نب نانشتا بس نأ فافن يئاطلا ةصيبق نب سايا كلذب مس و ةريملا ىلا اوهنأ تح

 ١ درع نأ 6-0 َ لاقو ة ةيح ىف نك هطحر سايأ عمجف هنو مول يذلا رولا هءاطلسو هلاع

 داع يدنع ةح ىفب 2 لحر لاقف هيدحامم يأ ةداحم يف مكمت نبا اوحضفي نأ او دا ا

 مراف اهم ناصح ل اك ىلع نسمح ةرشع يدنع لاقف يع ماقو ءاندأءا رمح ةقان اكو ادوس ةقان |

 اريثك الك كرثو تام دق يبأ نأ م ءاعدق ريخلا هلح نب ناك لاقو 3 .عالا هم هي 0

 ميطعا ام عيمج 06 ىلع لاَقف سانإ ماق م ” ةريخلا قوس 2 اوماقأ ام ماعط 3 ل طا يلعف |

 0 دلل هل ع نب راجل ني كلام“ ىلإ ما كعدو اوامغااع "يدب مم لاق مكنك

 دشنأ 7 * ةرخافملا ةلباخلاو لاق يتلباخم ىلع ينعا مع نبااي 0 لاملا

 حار - زءااهبع علا املام اب يتق ار زا راح ماع ناد

 حاض# و ءانضشل رع ناب نم »+ ةدراو توملا ضايح تءاح لاما

 1 هلوق كلذ يف كلام لاقوهنع فرصناف ىىلام كيطعأ و ىلاع الو ىش ١ بر> ال 2 ا كالام هل لاَقف

 7 حان ىلع الإ كرواجم الو ه8 مكلعابن نا ال مكمعونبانا

 ذئموب متاح ناكو ورم نب مهو هل لاقيهل مع نبا متاح ىتا مث هربخ ىف ينابيشلا ورمع وبا لاق |

 : قنا تاه وانلام لاقف علط دق متاح ةنافس وبا هللاو اذهمهويا هتارما هلتلاقف هماكي ال هل امراصم

 78 اجو همالس درف هياع لس يتح لزق ىلا هب ءاح اه 0 كخيو لاق وهاه تلاتف رظنلا |

 هدعو لاق يلام اذه هعسأاو تحرلا يف لاق ىدحتو 0 0 لاق ملاح اي كب ءاحام هل لاق

 1 تنأمئاحاي 2[ َتااَقف 1 0 بيصت 5 لع الا بهذي 2- 317 2 اهذذف ربعل 2 دموي

 , 1 : امه يندريل كلغ يذلا 3ك ام هللا وف ا ع ىهذا لاَقف اهحوز ينل انيحاص حضشوانلام ن ه ا /

 ْ : 3 متاح لاقو ىلب#

 رد 9 ريخلاب ءرملا تنأ كناف دع ةلاسر ورة نب مهو اغلبأ الأ

 5 ا تنك ميدل دعو د ةباركاثم سانلا ا كتتيأر

 كايدو ا كف توع < انتي قرش "موي انأ ام اذا

 ينج لهل سرقت هب ناكو كلملا ىلإ قولا َة ةصيق نب سايأ لام 0 يذلا )١( ؟ىط ةغل ىف -

 لاملاب كناخادمتأ ساإ لاَمُو كطا كايحو ناعفتلا لاف نعللا تس احابص جلا لاق هيلع لْخدَأ

 نيوج نب ساس ا را لكلا رمق ىفلعأ يف تلك لاو

 4 بضغت ال انملحأ ا تاكا هل 2 0 هه>و يفرذغلا نها فرش بر ءلا م ان

 دحاو ظفلب هعورفو يذلا يف 3 2 ىط ةغا ىف وذ نأيف نعي يذلا ؟ ىط ةغل يفوذ هلوق )00(

 هحرشوحبض وتلا ظنا و ىنشو ثنؤت دقو فورا برعت دقو اهؤانمر وهشملا
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 هللاوف هوضرأف ًامتاح مكم نبا اورظناهباحصأ ىلاو ةئراح نب دعس ىلا نامعنلا لسرأو كيفك أس
 نا ىلا مال ون جرخف ةيح ينب قرطأ امو هنود لاك مكيطعأ يذل انأ ام

 ظ 5 كداحم بلغيو مكسارفأ اوكرتنا تح لمفأ الدتاو اللاق انبع نب فنا شرأ عدن داجلا اذه
 رّقعف متاح ام املا دمعف فراقف ىه اعئاف ادعو هللا اهحبق اولاقو مهكأر 3 مهحاص كا شرا

 كلذيف متاح لاقو رخام هاقسو سانلا انكطأو

 دحمتي مل مهدا# نأو ىرقع * مهويذ ناف مال ينب غلبأ #

 ديصالا سار لثمكتسارتمفرو .*# امد مكؤامس ترطم اعااه

 دبل  يبسو ىدنكل الو # مكشب لاك ىلاريح نول

 هدربالا ناحملا يذ روذعلا نباو # اطال اهغااذلا ةوحتللا تار
 «  دملقل ىوغ سوا افمعالو # تواهم ذح ىنبع تباثاو 2#

 ددصسملا كاوطت ا لفل ًادبا # كل ىنأب ل يف غابأ

 #*  ىدي ةعاش رذعت مو ايم © يح كراو ذلك م-ميجال

 نينا نبةةفيرط نب سوا نب زم لع اواعقسف مها ة>اح يف هباحصا نم رفن يف متاح جرخ

 اولحنال مال نب ةثراح نب سوا مها لاقف ضرالا نم ءاضف يف دودبع نب بذشإ نب هللا دبع

 دقو اوحيبسأف وتلك ادحا اور ل ناو هركر جتا 5 سانلا قدحا دقو متحبصا ناف هلت
 متاح 3 مه راحأف هوراجتساف مهب سانلا قدحأ

 راع الو ميغ الب هوزرحاف * اوبضغ هعاشا اذاسوانب ورم

 رامغا ريغ اهوتا تانهلا يدحا * تمقو اءاك دودبع ب نا
 نيكسم ىلا نع دمع نب ماشه نعي رح نب ىلع نع شورطالا رازعلا دنع نب دمحا ( ىريخا )

 [ نرخ تممس ةربره ينال ىلوه وهو هدوم نلولا لاق لاق هبا .نع دلولا ن 00000
 'هلوحو متاح ريقب هموق نم رقت يف م يريخلا وبا هل لاقي لجر ناك لاق تدع ةريط | ١

 ا اهلك هتليل يريرخلا وبا تابف هب اولزنف لاق تاون ءاسن نهن اك ةراخنح نم تالباقتم بالا
 ا كزني مل هنا نومعزي ًائيط نا لاقف ةيلإب ةمر ن* ماكتام الهم هل لاقيف لاق كفايضا رقا رفعج اا
 ظ او تسلا و خرا ان ليلا رتثات نم ناك الف لآق هآرق الا

 رقع قحدبلا رظنأ انأو فيسلاب متاح هللاوجرخ لاق كلام كليو هباحصأ هل لاقف ءاتلحاراو حبيصي
 اولاغف كارت ة هللاو دق اولاقف ثعباتال ةلز>نم يه اذاف هتاحار ىلا اورظنف ىلب لاق ِتبذك اولاق يتقان

 نب ىدع وه اذاف 1 ىلا اورظن مث هللا ءاشام اوراسف اوقلطناف هوفدر أ ماه نم نرولك أي
 يف يبأ ينءاح لاقف اذه وه اولاقف يربيخلا وبأ م أ لاقف مهةحلف دوسأ المح ًانراق ًاكار متاح

 ئح اهددرو اناا كلذ يق لاف دقو كباحأل كتاحار ىرق ةلاودا] قامت ىف 1 مونلا

 يهو امظفح
 اهءاتسش ةريشملا مولط «* و 20 تنأ و يريخ نأ

 0000000001001 00 ل مول ول ص مدل 11 2 وج يا وج جس جوع ع سس ص يت سس حس روس تمص سس مخ صعس م

 ) رشع سوس يناغالا كا



 (ةمه)

 قالا 2 دام اي ةغمر ىلا ”"تيرأ اذ
 اان او كوخ كلوحو © اهراعأو اهاّذآ .ىم

 اهماتسن فيسلاب موكلا نم * اقاضأ مطتلاناو
 نب نامعنلل لبإ ىلع ىط تر 2 اوهذو هكرو هد رودف لمح ىلع كلحأ نأ 4 دقو

 ناكو هل ًانبإ اولتقو ةنفج يف 1 لا فر كال كرما وع لاحو ىف رمش قأة نب ترملا
 مذ لع تدب لهأ ثوغلا ينب ن٠ نلتقيل فاخ يرارذلا نييسيلو ناتقيافاح بضغ اذا ثرحلا
 ندور ن عر ين او كاونو نيس زخأ نإ ىدع ينب نم باصاف ًائيط ديري جر 0

 تلمج نيلبلا اح مدق املفهليخ تامدقم مهباصأف نامعنلا دنعةريحلاب ذئموي متاحو متاح طهر

 هعمو نامعنلا ىلا راس يت>ةليل الإ ثيلي يف اذهوبأ رسسآ متاحاي لوقتف اهيَدلو نىصاإب هينأت ةأرملا
 متاح لاقف هعم وهو الإ رفاسيال ناكو ةثراح نب ناحام

 رشالا الوءاسنلابح نمكاذ امو * ركذلا ةلدلا ينجاه دق يننأ الا
 * يريشع 58 0 *#

 اه دج]و ىاطملا رصلاو لالا نارالا
 ربصلا مهلاوح نارقأب ىوقو

 ىدع نب سدقلا 'يرسعأ ىنب هل بهوف هنم مههوتس 3 هب بحأف 0 نامعتلا 0 ماج لخدف

 هايإ هل_سف هيلا م لالغالا ىف كموقو را برشتأ ناحلم هل لاقف راو ماماعلاب ىف هلزنأ م

 خطو روب يع لاتل
 انيمو ًايح ساثلا ريخ تل ايف

 انناف ءازملافآرش ناكناف
 ةعدو احس سانلا بر هللا ىت-

 هّنب مذلا فرعدال "يما دالب

 ةدالح ورة ندعو نمترك 55

 ةَدِعن 1 هيلع ل اذ دف

 نإ

#*« 

+« 

 نإ

 انت

* 

 د

 رز ةمئاس لك نم انل يواشن

 رمثا يذلا يضعيو اريخ.انل. لوي
 ريص اهليق نم ىهدلا تاعقو ىلع

 سعذ ىلا ”تتاامنمةارسلاب ون>

 ردكلا عطي الو يفاصلاب رشم اهل
 ركب حراص اذا ءازذم 0

 000 الو.ًافيمص ال ًاعرك ىحأ

 اوعتططاف نياك .شديعو # مسين نم م يأن سدقلا ايمانا

 عمتسمو ىأ م ىلعئوغصأ ن ما 1 ١ اح ت تكلم اذا ايدع 3

 اوعضنإو اورض نا كؤادف يلدأ نإ مهجاص ىمأس مش دبع ىئنب عبنا

 عال ا الإ امل »+ 0 0-5 نوءللا 5-5 اناس ال

 عشب شررلا لضفل حانجلا راص * همدأوق تلات“ اذ حانإلاكو أ

 دج وهو ى دع ىنب ن.دمأو مح نه وهو ىنجالا لورد الرا ةعيبر 3 ور<+< نب ل 7 كلام

 متاح لاف كياحا ند دحأ ىتفأ كاملا هل لاذ ردحع> نب سال 0 رش نب مكح نب حاهر طلا

 نإ ىضر دبع نب ةبلمأ نب ردحج نب سبق ىتبو مزخأ نب ىدع نإ سءش دب ع



 ب تي و 1 عدا“ نت احم 7 نب ساشوبتا“  الع هوما
 3 5-5 مح *
 9 9 00 “دس دع
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 ردد> نب سيشب ينعفشو لخفأف * اهراسأ نم اهلك ايدع 5

 ىرمشعم و يسفن مويلا كتدف ما * انناههأ تاومالاو ىنا هوبا ْ

 : ' متاح لاقف متاحاي كلوه لاقذ |

 باوثلل ا دولا اظئاح اذه" قاب ورح دكا غلبا

 يلا_#ا اذو ادحاو الحم #* يناعدام نا هاعد بسحمو

 : « رعاق - كتو انثي >انعا

 ةلخا ىلإ ةارسلا نم ثالثف

 باحتالا نرش ثال'و # اوهز ءامت ندروب ثالثو

 باعكلا مح لثم ليخلاح جاف * رطسم -ق نورغ ام ذاق

 تكرااو اذ هاج لدجلا نا

 | ججدقت نما كل كفن اذا لاقاو بامكلاب يعرب اك مهب مرا حمجأ

 داضعالا ةروسدكم يدضع
| 

 تازطأ“ تركت ذه ك8 اكتفى ظ
 باسحالاب نيد كالم قو *# ل-#<# 6 كاذو عاقيل

 با.ض ىذه نحو لقح نيب د ينودأ ناف يدعوهم اهعا ا

 باضغلا ثوللك نويلعمت *# يلوح ةءارجلا تهراالثيح |

 اضيا متاح لاقو | ٠

 ىدني لثم يذلا يضاملا نةزلاالو# ينمأو ةنوام كالطا ىتشت مل ا
 نيا ها نانا وو م8 امحرو راجلا دو ل كاكا |

 هد

 عت

 ظ لاقذ شارفلا ىلا مدقتسا هل تااقف متاح اهؤاحف ةريملاب هنودحم نه 2 اهوتأن نإ م :

 ظ يتسالاقف رءجما لخدتسا كنود تادف يل ني.د>اد رظّتنا ىلا لاقو بايلا ىلع دعقو كريخا يح 5

 | ليالا تح هارث الف بانلان هقي رم لمحف ركتلا رمح هتقسو هئم تبانراف الثم اهلسراف رمجملا داو 0
 1 7 0727 مذ ز 0 زةزة0زةزة0زة2ةز2ة02زة> 1

 ا متاح لاقث يرقب امهملا لسرتس انا تلاقف يايحاص لعفأم رظنا يت>رافالو يرث قلاذب اناأم لاق 2

 كل اههنغ ناىععرت رزفع ةئبال نيدبع نان وكذا لاذ اهاناف لاق امهم وا ائش ينفانب سل ١
 | بخ

2 | 

 ا ةادالاو ليحرلا متاح لاقث صضء! نك نوها رشلانض»و اضع هضعإ هش ل لك الاف مت ما

 ةمرر بدحاص نسل هاو رزذغ ةنا نك لاقو | 5

 ار>!طوس تارزاىدواةتنحو # ءىط لايحا لاجالا ىلا تنئدع

 ارسيت نا اسبر ويلا اناؤ * انماما قيرطلا نإ امل تلقف



)١ ١٠٠ 

 امنا ةليدج الع يك ارايف

 طقلم نبا نا ريغ هاركناف

 احولا ىلع يطءال جزل يناو

 ارظنف م م ناماست

 ارجوأ ةمالظلا يطعأ دقو. هأر أ

 ار سوا كيال رم اناامو
 ا 1 و نامل © ءراكو انني يأ تلزامو

 اشار نوح ”كيلام ناصع ه 1 ذا حبصلاو لوللاتبسح يتحو

#2 

«* 

2 

# 

 نإ

 ا يلا لادن ىذا ه4 0 هلا ند كمعمل
 12 لد افورعهم تلق اذا * 2 تاطخ نما يلا 0

 02 10 اة رسل ءارالرم اعاج نا اينارلع 'ىلا ىدات
 1126 فقرا يذل اموي لئاقالو © ةرل تا نبع يلا :تريت
 ارتسملا فينكلاموقلا ردإب اذا # سراف يأ يلأسا و ينيلأست الف

 ارسكت دقانقيف تلاح ىلدلا اذا # سراف يأ لاك ينيلأست الو

 اريغأ هجولا مهاس ىنيض حبصيو * اهراشع امج يعرتام يم الف

 ارز نا اهنب رهضتو ىننخم ©

 ارسم لاوطلا حلطلا قرو اذا *

 اروضت ةالفلاب يطااام اذا *

 اردصملا تيمكلاو تبعت اماذإ *
2 

2 

 هَ

 د

* 

+ 

 اربغأ هجولا مهاسالا برحلااخأ

 اهبطسو ىنيسإ يثما ينرت يي“

 قئفج يملا دعبا ىثغيل ىناو
 قبحص يب ىلاساو ينيلاست الف

 يتفانو ىعوطف باه و يناو

 ىرتثولل ماحللا ءالثاك ىو

 |رمشبر 1+ ااهتاس نع ترءشناو اهضعبرحلاه ب, ضع نابرحلاوخا

 [ظانانابقألا يحأربشل /ايدق هيود كيب 5 توملاام اذا يناو

 5 ع قاد 2 :شلا م هقأت ةليدح نم أدو عم ِى

 0 اليلد ءدر ا مهقالث 1 انوداش الاو

 ظ ارثبا يدنع لولا ىلاوت سلو ةلهرنامالس نم ينود لاح اذا

 | الج روةغبانلا اهدنع دحوف اهطخي اهاتأفاهدنع نم هفارضن ادسب | ملا هسفن هتعد امئاح نكد

 دف رك ذأ رمش مكنم دحاو لك لقيلو م كنار ىلإ ؟ولعا:ن مهل تلاقف تدبالا نم راصنالا نم

 ةيوام تسبلو 2 مهم دح او لك رحتو | وكرصناف 0 مكمرك ١ جوزتأ ينافهبصنمو هلاعف

 | ةغبات ا هتذخأف هلم لس اممعطأف هروزج ن* هتمعطتساف يتيبنلا تنآف مهنبلو اهل ةمال ابا

 لاقف هتمعط:ساف هردق بصن دقو ا: "اح تنأ مأ مدح هروز> بذ يي ء.طتساف نامذ ين

 | اهلثمو مانسلاو زجملا ن + انلمق !,هسطاف تراهتاف كيلا راح :اذإ هب نسفتتام كيطعأ تح ىفت اهل

 ' الانس ىذهأو لح ريظ ايلا و هير عدلراخا دع وسو: نحدبغأ

 يتيبنلا اهدشناف مهتدشنتساف اهوح.صو ةيدهبالا هئاراح كرتي نكي ملو اهلا لسرااملثم هناراج ىلا

 خرلا تبهام اذا ءاتشلا دنع © ىسحام نيتتد:لا تلاس اله



09 
 00000 ااا ااا ا ا ااا ا اا ا ا ا ا ا ا 0 2 2 2

 حياق ءالصالايفواممسارلاىف ٠# ةمرصم افرح مهرزاج درو

 حرمت و ىعري نال ثمنالثم * مولام نانس مهدئار لاقو

 حوبصم نادلولا نممرك الو * امردا ىتلم تدغ:حاقالا اذا
 لوقي اهدغناف ةغباتلا تدشنتسا مث ةدوحم ترك ذ دقا هل تلاقف

 امربلا طءشالا ىثغت ناخدلا اذا © يمسح ام ناَحد ينب تلاع واه

 امرمصلااهدأ رص نم ليالا عم يجز « لزا ىذ ءاقلت نم حيرلا تءهو

 امدالا ةتفملاودك اويدايالائنثم * م_محتماو ىراسيا مكا ىنا

 اهدنا يندشن | *يط اخااب تلاقمت اومدّنا ام ريم سانا شفا تلاق اهدشنا املف

 رذعلا مكبالط 6 ينترذع دقو # رحبلاو ينحتلا لاط دق ىواما

 ركتذلاو ثيداحالا لاما نم هىتبو ارو داع كالا نإ يوامأ

 ةردلا الام ىف لح امو ءاح آذآ »# لئاشل لو ال .ينإ 2

 #*  ردحزلا ههننال ءاطعامإو * نيب علام امإ ىوامأ

 ردصلا,قاضواموهتح رشح اذا * يتلفلا ن نع ءازثلا ينغيام ى واَمأ

 ريغ اهناوج طز ةدوحامب © مج نيكل ند نال
 هللا ””انلمابا" يعد ونت نواوشت *
 رمح الو ئذل ءامال ضرالا نم #

 مص هب تلخم ام يدب نو #

 5 نك انوش اعارسس اوحارو

 ةرفقب يادص حبصت نإ يوأمأ

 3ك ىرض كمل تقفنأ ام نأ ىرت

 1 هلع لتق الف ترحل بة دحاو بر ىلا يواماأ

 زيف مل ناك كانط دا ماوقالا_ملع دقو
 ةعبض .ىلاع ولا يي

 اسيط لكؤيو ىتاعلا هب كفي

*« 

0 #« 

# 

 نهدلا هوا عدو اردقو اد دوش د را نا نا 1 رظأ الو
* 

”3 

#« 

 00 هرذاو در هلواف

 را الو حادقلا هن رعت ناامو

 رصعلا 6 هاناقس الكو # ينغااو - كلعصتلا انامز اندنع

 نقلا اننا 0 ىرزأ الو انانغ ةبارق يذ ىلع اش انداز اق

 0 نوكي الأ" فردا ىماعاف موقلا ةئبااي اراج رضامو

 رقع نع ينم عمسلا يفو * ةلفغ يعوق تاراح نع ينيعب

 مهنم لجر لك ىلا ندع نا اقدام هكر تناكو ءادغلاب تعد هداشنإ نم متاح غرف املف

 رظن املف ةغبانلاو هسأر يت دنا كش مهلا هئمدقي نأ نوترمأ تناك ام مولان مدقف اينهلظا نكات

 و رمشأ 9 0 !اقو اذا ولاللاتف هيلامدقامتا.همعطأ واحهيلا مدقىذلاب يمر كلذ يلا متاح

 هس هت ةءد فرصن | | اف ةيدرو هدوزت ىلاف كت 0 بس لخ تاه تلاق ةغبانلاو ,ينيبلا جرخاحاف

 ىلصي :!| نأ انغليف همالمسا نيسحو لس أىدع ناك دقو ايدعتدلوفهتحوزتف اهم 0 اوعأ تتاءوابيلا
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 مراكب ىمأيو ةمذلاب يفويو لمحيو يطعيناك ىنا نا هللا لوسراي يدع هلأسدقوهللاق ر-وديلع هللا
 هللا ىبص يبنلاناكف موج تايششخ نمةيشخ كايا نا سو هي ةيلع هللا يلص هللا لوسر هل لاقف قالخالا

 انامز ءدع' تناكويرالا ف مهاربااباو يباو كابانا ىدعاي هل لاقف ههحو يف ةياكلا يار مسوي لع

 دحي مل ناو هنفلتيل ايش دحو نئل هللاوف متاحب نيعنصتام:اهل لاق كلام هللاقي ناك متاح معنبا ناو

 نوضعب واءاسنلا ناكو كلذك هنا تقدص ةءوام تلاقف كموق ىلع الابع هدلو نكرتيل تامزاو نفلكتيل

 لبق هباب ناكنا ءابخلا ناو> رعشنء تدب يف ركنا نمنا نوتالط ناكو ةيلهالا ىف لاجرلا نقلطي

 دقامنالع لجرلا كلذ يار اذافمأشلا لبق هنلوح نميلا لبقهباب ناك ناو برغملالبق هنلوح قرمشثملا

 اناو كحكنا انا و امتاح ىتلط سانلاءاسن نسحا تناكو ةيواللاق متاح مع نبا ناو اهنأو رف هتقلط

 دقو متا> اهاناف امتاح تقلط يتح اهب لزب رض كدلوىلعو كيلع كسمااناو الام ثك او هنم كلربخ

 هناكوءانْلا باب تريغدقاملا ريغ ىرداال لاق اهيلعيدع كما يرئام ىدعايلاقفءانلا باب تلوح

 نيسمح اوفاوتق نولزني اوناك م ابا بايولع اولزنقموق ءاحوداو نطب هب طيوق هاعدف لاق امل نديم

 نيسان اولزندق متاحلافايضا نادل يلوقف كلام ىلا ىهذا اهتيراطتلاقو اعرذةيوام مهبتقاضف الجر

 فقورعملاب كهفاش ناف هّقو هنمج ىلا ىرظنا اهتيرال تلاقو موقبغل نباو مهرقن بات, لسرافالجر

 هيد>و اكلت ا انو هيعدو ىلغقاف هسأريف هذي لخداو هروزوع هتيحلب برض ناو هنم ىليقاف
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 هتغاب ف هروز ىلع هترحاب برضو هساريف 1 داق هاما هلع نيا نمايطو ادسوتم

 اذهاهل يلوقو مالسلا امرلع 'يرقا امللاقف هناكم سانلاملمإ ىحةلبالا ىصاعا تلاقو ةيوامهب اهتلسرأام ْ

 ةريزغ ةيفص رحال تنك امو للعلا تكرن دق ةرييك نه يدنعاش هيف امتاح ىتاطتنا كتىما يذلا

 | تلاقف لاقاو هنمتارامب امتريذافةيراجلا تعجرف متاخ فايضاىنكم نبا يدنع امو اهالك محشل

 0 هرقنو اهر 221+ احلا لراف كناكع اوملس ملوانب ةلإللا اولزن دق كفايضا نا ىلوقف امتاح تئا

 | ابرق كيل متاحلاقف هب ت>رصفامتاح ةيراخلاتتاف كناكم اوفرعي يت> ةليالا امئاقمويقسن نبابو
 مويلا لسراف ةلبللا انب اولزن دق كفايضا نا كل لوقتو مالسلا كيلع ارقت ةيوام نا تلاقف توعد

 اءمحاص م * اءهللاقع نم نيش ” قاطاف لبالاىلا م اق م ٠ يناو مأ لاقف مهيأ مآاو اهرخ بانب

 كدلو كرتت هيف كتقلط يذلا اذه لوقتو و حيصت 3 تقفطف اهممقأرع برضف ءاد اا

 ناخ لاش 2 ل 0
 دك انس - نايولل“ كانك ل دعوا نيماواءولاالانهدلا له
 دفني ىهدلا الوئام نمل الف # اهموي دعب ةلياانلع دري 0#
 هر لع جف ه0 دنامأ فاعل "ليج اب
 دن انإ امو موق ىلا ىاوس 8 عدم: انأ اف يعوق لبغت يب
 ديسعتلا جلبالا ينع فنحيو * رشاعم ءورد يثغأ مهردب

 *# دوسأ ةسدلاب ريما الف #

 درمأ انأ ذا تدبعأ يتلا ماسأ *
 ٍةااخو يعأ مويلا كادق الهف
 كت[ و د نا نيح ىلع

 ' اهلها عجور مس“ 7 3010711 آ  خآهء ال



 58 اعل ا ا

 اعدوح

 كاووك

 دل افسح وامض ا ند لهو اماكم روصح يق 0 لهف

 هبا نود حمرلاب فستعمو

 دودم ةعق ولا رورطمتوم اهلا هداذو يحما رح ىلع ل

 دوسان وللا كلاح هاللع ي>َو

 ةريقل ماكل ادام قدا ادن

 0 دعا ل1 نا ا ردغب الام ير الو

 انت

#« 

 نإ

 «© هصوغ تحرأ ىَح هتمراآلا

 نإ

+« 

 « ديم يلام هللا د. يناف * هل_هال ابر لاملا ضعب ناك اذا
3 

*« 

 ان

 اننا

*« 

 انت

 يازاحرس لع تح/35-

 درصملال يذلا نم اذا يطعيو # ابيط لكؤيو يناعاا هب كفي

 اودقوأ يرابارصي نا لوفأ * هر دق 1 ليخبلاام اذا
 لحلو بقعا دانا اهدقومو * انيسح م 1 5 ا 1

 دروتم اللا عرف ىلا ماسو # ةيئد ضار سانلا ر رومأ كاذك

 دوقأ فرطلا مناد مثل مهن.و
 ددنالا الإ نيعادلا عدب لهو

 هلوح تقل نيل داود مى

 هك ةوعد يناعد عادو

 أ تأ كس اقا مكاحاي ناقف هنع نفعضف هبدصقتل 1 نرادب 26 اح 0-3 ًاماح ةْرع ثرسا

 هقنع ىول ىأ دضع ربعيلا نإ 7 هئيم دّتساأف هتبلأ احوف هيدب ىدحإ نقلطأف مأ لاق كيدي انقاطأ كا

 ةزتعءاسن 500 لاقفن هادحإ هتمطاف لاق(١)الثمتر ينداصف ادكه لاقت صامن اقف رخ > يأ

 لعفام هيلع اوهقن لو و هع -ةاطأف و هب ثم ىعأ : زدحاع ط لاش قو ا نإو مالحأ تا الو مآ

 ءتسصق يذلا ريعيلا 90 متاح لاقف ا

 مح 3000 ذا: تول مد»# :قطم كلاسزإ يدع كلذك

 نوت انموق انكر انإ هل اولاقف ا أوقلف 1 نبق نموا ين تكرالي ا

 رشبلو ديعل 0 لودحالا هدشلاف يه امو لاق ةلاسرب الوسر كلا اول-را دقو 0 كيلع |[

 ذ اوذخ متاحلاقف لجرا دق انل بحاص اولاقيه امو لاق ُ

 ةحاحلابل ناو اًمش كلأسن نا ىدحتسأ انإ أولاق هود املفةغبانال 1 نويسقلا 35 هنا دع

 هذه يد ر اجو مكيحاصامملع اولمحاف

 يف ماشه نبالاق ظافلالا هذه فلام ام ىلعول باب يف نويودحنلا هدروب مالكلا اذهو )١(

 فوذحم لمفب لومعم مساب ةولتمول دورو ةلث» أ نم ىأ ها ينتمطل راوس تاذ ول مطوقو حيضوُلا

 ضعءا ىف روسام وهو ةيراح هتءطل نيح يئاطلا ملاح 0 6 حرمصملا لاق هدعبام هرمنا

 ليقفاه رحنف اهدصقمد لك اكل اط ةقان دصفي نأ 2 لزتملا ةمحاص نا ةمطللا بيسو برعلا ءاَنعلا

 لعش لعاف راوس تاّدف ينتءطل راوس تاذول لاَقف ةير الا هتمطاف يدصق اذه لاقف كلذ قف هل

 برعلا دنعءامالان ال ةرخا راوسلا تاذوراوست اذ ىن:هطل ول ريدقتلاو ريسفالا ةطيرش ىلع فوذخم

 ما ىلع كلذ ناهل ءردقب فودِحَم رل باور رارلا
 هه



 (ا1ذ4)

 او هدف كل وهف يش نم كعسام تاج لاقف ةيراطاتهتسساف تلفأف اهبوثب اهواف ةيراملا تطبرو
 اولاقف مكعم اذهام لاقف ولفلاو سرفلا فردف متاح يلا ىلع اودرو مهنإو ةيراذاو ولفلاؤ سرفلا

 00 لحر لاقف دوحلا ارك اذتف ةنواعم دنع انكو 0 يطعاف هانلاف ميرك مالغب ان 0

 ساجلا يف يطميا شيرق نم لجرلا ناف كاك ةيوانملا لاق ما امو احب ساند وح موقلا

 متاح ريقي أوسم داسأ ا نع ل قيوم رسما كرك |ملاقف ةبوق الوطق متاح كلي ملام

 ناكو كفايضا يرش الأ متاحاي نوداني اواءحف ارش لف ماحيانلز انا برعلا نريخحالو هنلخدلاولاقف

 لالا 0 2 يدان ّت 2 0 قويخا انآ هللاقي لجرموقلا سيئر

 ا موقلا بدع لاو أريقع لجرأ ةناال ك 5 مهدحأ ةقان اذا توراعتي أويهذف اه ذأ ىلا

 يح 5 ىط ىلي> نيد كلخ د1 انآ رقما ةنامعتلل رلاق ( عسا نب ا ناكو ( - كلذ ن

 لاَقؤ عا كلذ اف اد كا 0
_ 2-6 

 اود نأ مهبا رامذ اوعنم مها لس ناو رم ىف اشاح

 سكشمموي لظل ضيرحلا فرط * مهفالب يتا ول رمي هللاو

 ملا اكل سكول درب انلاك

 اوسحاو اوزوفف مكثمط مامتل نك معدروأ نا ءاللا نمعطتال

* 

« 

 سبحتل زيزعلا هللا, تفلحو *« ةودغ ةيرقلا درو اودعاوتو
*« 

 *« اهل تلاق يلا سعشلاو ر

 س رش هوك رذنإ ند ةفتكب # تال وذ سرافو نيصخلا وذ وا

 سلا هللا * ءانثكم ىلا ىف #* نعلم ريغ اكل ا

 ردي يب دع لاف داسفلا نهز كلذ ناكو لو هليدح ند برت>ا نمهردب ىف رواحو لاق

 رد ينب يف ىل_>ف يناه *« انتثدعم ةهراك ع

 رزذ> نيعأب ًي ُ 2 ** مو قل ا ما تسقسف

 ير و نينعاطلاو د مم منع ىدل نيب راضلا

 رعفلا دن يم هينغلاىوذو # مهراضنب مسج نيطلاخلا

 ةنافسابأإي مهريسأ ءادان ةزلع ضرأب ناكاماف ةجاح بلطي مارملا رهشلا يف جرخ اهتاحنا اومعزو
 ىمساب تهوب ذأ يب تاساتقو“ يَ يممامو يم وقدالاب ف نأ 0 كم و لاق لمقلاو راسالا يف ةاكأ |

 ىدوأ ىت 7_0 هدنق يف هناكم مقأانأو هنع اولذ لاف مهم هازيشاف نيب رع ىلا هب مواسف كرتم كلامو |

 ةأرعاةيوام ي 5 نبا ناحام نع هتدح نم نع (يدعنب مث *ملا ثدحو ) هئادشب يناف اولعففهءادف 1

 تلق لأأ نفح هءرمأ 00 متاح بتئاحت ص يف دب دح هد 0 - متاح
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 ى ثيدحلاب ينلل.و ينئدحي ىلع لبقأ مث امان تح امهللد انلنجو ةنافس تذخأو ايدع َدْحأَف تلا
 نظف كف بجأ يف ًارارم تغأىل لاقق مانيل همالك نع تكسمأف دههلا ن ...هب امل هلت قف رف

 دنع نم كتبا ةنافس انااي تلاق اذهام لاقف ةارما اذافهسار 00 لبقأ دق ءيش اذاف ءابخلا ق 3 يف

 اما دص عم كنايبص نءبشال هللاو لاقف لياعتلا الإ عورلا نم كنايبص مانام هللاوف 1 اذاع

 * ىلكو ىوتشا لاقف ةرفش املا مك م : ا أران حدق مث اه حذف هسرف ىلا م اق تءاح املف

 0 «مهلاح مرصلا حلاو ناكل مؤلل اذه نا هللاو لاقمث مهلظقيأف ت !اق كنايبص ىظقبأ لاق

 هلاسكب عنو سرفلا كلت لوح اوءتجاف لاقرانلاب مكياع اوضمنالوقيف اب اني مرصلا يأ 3 1

 0 هاو رفئاحو 0 ءالا ريثك الوليق ضرالا ىلع سرفلا نءو أوحبصأ اف ةيحان س :

 يل انذأب نان فارو 2 يل نا هل لاف ىنءإب قري هل لاذ ( و ماح يتأ ) هقاذ 0 م

 لاق متاح جرخ املف بر ل 5 نان ٠م ىفأ + كاعاطأ نافذا ءملا بهذأف لاق الفالاو كنانأ

 لداوم لَو ىاودغو نإ ةلاسر ها نايدلا ند ينانأ

 لئاسالا اًندحأ امع كلذك ©« ينناو تلمفام ينالأس امه
 نئاَس كضرأ لك ريخخ الات هك كلغ نأ! ل[

 2 مه تب , زلا تاغو. 2م طيرلا ذا اوهنالحال هفواح ولاقف لت ماك 5 ا امور لاَقف

 0-2 لاق 5 رح كلذ غلب 5 اف تالأم 5-7 لخادم نيد ىقارص لهد نعاتلا نى ه لدحر لاَقف رانلا

 را ف تكَرع 0م دق لو ف ةيرقلا 3 ناكنا هللا لحر 21 هنأ م كك 0 كن اع

 َن

 ردب يب نم الجر متاح قحلف موقلا+ تلط + ِئط تجحرذخو ةفيذح نب نيدح مماعو ( اعط

 انأ لاق تنأ نهلاقف ليج 3 0 ل انأ هل لف ذخأ 53 1 7 لاقف يضع مث هنمطف

 2 0-0 مث كترسا يفا كلأس ن 58 اه تمعز ناف كلتقي هنا هل لاقف م :اح ريسأ

 > لاقك ةرسإلا لي ونا لات يرض 11 متاح لاق اوعجر : كلييس

 متاح لاقف لنج 3 ينرسا لاقفهلوقإ تيضر دق
 لئاوتلا فج ارد و ا | رداع كم مل نوجلا كابأ نا

 ههيقت

 رين وألا بدنإلاوامب يصولق لقت مل ةيم نود نم ةرجاهو

 حطصع«فرطلارحطاويجضلال اب # اهضاكترا داكي رافقم ءاهتب

 فرطلاب بهذي حصميورجطاوه فرطلاب حمص« لالابامضاكت راداكب لاقهن أك هلمغب عوف م انوه رجطا

 حصخرو امع دقن اهروق ارذ »+ هب ةبوصومم ضحلا دي رفلا 23

 جِديص وتادع يراهلا ءورخخ © .تالذو طال فا طا ١

 ضرالا ىلعرقتس داكيال ركلا ةدش نمو زن ىأ مري هلوقو دادضالا نم وهو 6 ضال

 111 5211 22111017 0 01 0 0 1 0 ال < عع د ا نا دع تااطح دوم همم وص سس سم تع سجل ع س2 جسم +
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 نع رصأ وبأ كلذ ركذ اهب نك 8 الو اهف دحأال يتلا رافقملاو امف هاني يتلا ضرألا ن اء متلاو |

 02 اهلاورخملاو يارا آلاو 93 الاب اهوز وهو ءاهمتلا هذه ضاكت را يع! اهضاكن را قيصألا ا

 ا الاب 00 لاق' هناك هلغقب رحولا 3 حمص« فرطلاب رجهلا هلوقو دحاو |

 0 امطغب ةراتقر ا املا يهو اهروق ىرذ هب تيدع دقو ضي 0

 ١ 00 اهنع حصني اهاطغ اذاهن اكو اهنع دقني اهنع فكنا اذإ هنأكف فشكتيو اهنع باجي
 ه. طايسلا فارطا ضفرا هلوقو طيلا حاصناو طايخلا حصانلاو هتطخ اذا بوثلا تحصن

 0 2 اناا و او قرقلا نسامنرالا لضاورفلا لوطا نم  اهتارطأ تحتفنا
 يذل رعشلا هتقان مسا حديصو ةقرلا يف ةلهالاك تراس ابعأ ينعي اياطملا مورح تاله هلوقو تلا

 يطسولاب يروذام ىلدوملا مهاربال ءانغلاو ةمرلا

 هيت ةريخو ةمزا ىذ رك د جد
١ 

 ةائم دنع نإ يدع نك ناكل» نب ةعمر 21 ورم كا ةيراح و دوعسم نب ةيقع 0 ناليغ عض

 |0000 0 ان نإ ةقع نب :نواغرعا مالس نبا لاقو رغم نب سانلا نب ةحئاط نب ذا نبأ
 .ناكو ةيم-هب هتءقل لاقي بقل ةمرلا وذو ثراحلا ا أ قكيو ناكلم نب ةعمبر نب ورم نب ةيراح

 5 اداقرذ لب ليقو هيقساف يعوق تلاقق ءام اهاقستساف اهمأ بنج ىلا ةلاج ىهو اهتايخحيزاتحإ

 , لسنال ي حلا ءاق راو لاق ءاقرل ىلاف كلذ نسحأام هللاو تلاقف هذه ىل يزرخا امل لاقو اهار امل

 | هنا هان تا وق اجل تلاقق هام يفت رع انقل لاقت اره وق لعابماركل انشاهدي

 8-5 تقلف ةمرلا اذاب برشا تلاقف 1 « ةعطق ىهو ةمر هفتك ىلع تناكو ءاع هتاف تماقف

 ةمرلا 5 بقل بدح نبا لاقو ةماعلا ءاقر نيبو هئب ترح ةصقلا هذه نأ ةببتق نبا يمحو

 امام ةمم هل 00 عزف» رغصيف هييصي ناك لب ليقو * ديلقتلا ةمر ىقاب فشأ © هلوقب

 نبدمم نب نوراه ىن 00 حارب ا 3 دواد نب ا مه تخدسنو ) ةمرلا اذ كلذب بقلف

 ىنب نه ةيدايلا لع نه ةدعو هخايش 8 نعو د نع ىودعلا اص ن نب دمحم نع تايزاا كلا دبع

 ةمرلا ىذ م أنا ممماءاع نم مهريغو مكو سيق ا ناماس هنباو لونذأ : نب ةعرز ممم يدع

١ 

| 
١ 

 مي اع انتحل ةيداملاب 0 يرقي وهو يود#لا معن نإ ةدسعنب نيصخلا ىلا تءاح 8

 اهل لاَقف هقنع ىلع اهقلغأ ةداعم 0 كف ليللاب 2 انش“ يفبأ نا لياخلا ا انأا هل تلاقذ ممالص

 أ تان رم 0 لاق هل 0 تي ل ا تافاةن تك قر ينشأ

 | 0 5 عم ترم 000 3 ًارهد ككف هقنع يف هتقلعف هيف ةذاعم هل لك ظيلغ دإ> ةعطقب

 1 ا تلاقو هيلع ت 2 هك 0 هيلاومو اكس ند 7 يف 0 وهو نيصخلاب اهحتاود

 ىدادفب ها اهريك زوو قلخلا للا نم ةعطق مملا ديدشتو ءارلا مغب )١(
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 2201 ل ا

 ١ ةراشا لع 52 ةداغملا تاكو ا مدقق ىإب لاق ا ناليغ لوق عمنا الأ لياخلا 5

 ةارعا ةمرلا ىذ م | يهمص الإ لاقو هلع تداغف ةمرلا وذ 0 نيصحلا لاقف ا لبح ن 7

 | فر لوش ىذلا وهو دوعسم مم 3 رعش ا هيب . ةوذا هلناكو ةيبط 15 لاشي ماو

 هنئب ىلبل راذيو ةمرلا 0 1

 هدقاو تاك 20 انالك ىلياو »* يننأ سانا ىلإال 0 هللا ا

 وم

 تس وص

 هلئاوا حعسأ دل تك 2 دقو #3 قكالام ءاعر< دوع سأل لوقا

 هلسالس نع كلامو لورا ند: اقر ون وواج نانط الا ىذا رخال
 ا 'لوقر ىذلا دوعدسمو 0 ةباور ند قدا بهذم ىلع يلعسولاب 0 ا 2 ئىد هيف ىنَع ١

 1 52 597 نم دحا ادهن قو اذا هع نا مدني يفوأ فرو ةمرلا لذ اني ه0

 0 ةنالاع ةوذا ةهرلاى <« ذل ناك لاق يف ارعالا نبانع تاليح نأ قرشا تايزلانب نومهلاقو ]

 ا انايبأ ةمرلا 0 ماع ينايأ تاس .الا لوش» مسيوم دحاولا ن ناكو ءارعش مهاك ماشهو سافر 2 ٌْ

 هيلا تدشو ناكل | ماع باغيف ىعانلا اهدشنيف :

| 

0 

 ظ
 0 اودحوأف ضعبأو ءاعدق ىرسل * يكل نر

 ظ عدصأ هلم معلا لابجلا 0 #* هيوقلخمال قالخألا قا أوعن

 ظ اوءطعضت دق هموقيفوأب ضاف * مطدنبادعب رو.هملاذحلاىوذ

 عرتم نالم نيعلا نفحو ءازع * هدب نالش فوأ ن رم

 0 عجوأحرقلاب حرقلا أكن نكلو *© هدب تابيصملا وأ ىنشت لو
 | لون كلا دلو اضل ماشه ردي الاووخلا

 ظ عجار شيعلا نمىلو يذلا لكف » انثي دولا ىوق ع حرت نا ناليغأ
 ها نا 0 هقأ لث“ نكف

 حا ماش ط ةمرلا وذ لاقو

 عمرو تلققأ لا مداوق # هم نيا رفيختأ : نم ًاماشه 0

 عيظف رودصلا يف رمأ لح اذا « ادتلاخارارغلاث اذلا فا لغو

 لاف ماشه هباحأف

 عوجر نيملاعلا برو كيلا * نكمل كءاوس نم يلام نإب اذا

 : يدم ناك ني ءاراذا تذ * يدنا ىهزلا يف زيها يت 0

 ءانعلا سراب يروم لا عم ريسي ةمرلا وذ جرح لاق 5 ةعرك يلا نع يبهملا ركب

 مرلا وذ لاق ةيبظ اههل ت>اسق

 مئارسصلاب 4 ةقرب ىلعأ نيب ال * ترد جهوع 0

- 7/2 2 222222222222222 222222222222222 222222-- 
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 8 مآ ءأ تنأ ١ اقنلا نيبو :* .لجالخ نيب ءاسعولا ةنظانأ |

 ١ داوهادسم لاقو

 ملاس مأمأ تنأ1 ىلا ةاثل « :لقت+ تعئلاوهيبعتلا نسحتواف ْ
 مثاوقلا تحم نيدوسم نيفلطو * اهصاصق قوف ني رق اها تلعج ظ

 3 رلا وذ لاقو

 ا مئاوقلا يف ةقشم الواو ءاوس * اهنذأو اهاورذم الوا هبشلا يه ظ
 1|[ نتا دح ا 6 61 ) القط ناكو ةرصبلاو ةفوكلاب م ف رضمح ا انام ريثك ةمرلا وذ ناكو :

 | لوقي شايعنبا تعمس لاق ىدنكلا ديعس نبا ينئثدح 1 ىلع نب نسحلا ينئدح لاق زيزملا 6

 01 ع : دام ن رصلااىان 0 يأ 0 00 الإ | دواك ل دم ناثك نا تحتل ) "تام رملا ى» اذقط ةم لآ !3 ئاو م د

 ةمرلا وذ ناك لوبذا نبةعرز لاقلاق يودحلا طاص نب دم ينربخأ لاق تايزلا نب نوره ا
 26 قفا 3 ل أ يقرا ل 0 ل اهدمج ةرهشلا نسح هج وا <

 ا

 | ىلحابلا ل ل ينادح تايزاا نبن وره ناو اطقاستم و اح ع لأ د دع نرحب

 اجأ 0 مهد نك 0 رأا يذ ىلع اًوقاحمو ةسع سانا عمتجا لاق يريغلا حببر ينأدح لاق

 | نع تكلا نب باوعل قرح نوره لاق هه>و ىلا اورظنس الو 0 ىلا اوممِسا 1

 ا ناك ةمرلا اذ نا ثيدحلا اوبذه موقنم انتيداب تعمس لاق يوذغلا دق قو لاق ناندع 0 ْ

 | نايلسنع راح نبا و ندحلاب فاق أريصق 00 زانك 0

 353 0 واع 0 نسم ذب 5 كنا 00 لاقف حمس 00 0

 | لاق يودعلا اك نب دم نع تايزلا نب نوره ينثدحو ( دواد ن 0 تا تحل )

 ةمرلا ىذ لوق عمس ثي> تيءكلا لاق ةيوارلا دام لاق

 لذاوعلا مول دولا يذ ىلع بيغعو # لاق لوقن 2-2 7 يق ذا ذاعأ

 بابلالا يوذا دعملا لقعلا زنك رئاخدو ةنطفلا قئاقدب يودب مع امو مهلم هللاو اذه

 ١ 000 سأل لاقو تيمكلا نع كلذ. ةسانك نب دم ينثدحو اص نب دمع لاق ندحأ
 هيلا :

 لفاغب يف 2 ع اذا * اهدالب نه يوولا عاف امو يناعد

 مهخلاب ةيعاربو ةياعرتو فذ دقو 2 ةيعرب لحر سوماأقلا ىفلاق ةيعرب ىللد اللا لعل ) ١ ١

 ما لبآلا ةاعزكلا ةعاتسو هيضاتسش وأ لالا ة عود تح كلاب يعراو يلا

 وف



 يف هلثع لوالا تيبلا عفش دقلو هفصو دوجأ امو هلوق نسحاام مالفلا اذه دالب هلل تيدكلا لاقف
 هرك ذ موقلا رخ تا ةيوارلا ذاع يل لاقو ةسانك نبا لاق ملةس٠ لوق لاقو ةنطفلاو موفلا ةدوج

 انآ لاو و وبأو موثلك نب دلاخ يل لاقو ا نب دمم لاق هود> او هاد طولا

 نك اباوج ال هقول, قد نه خابأ هنامز يف موقلا ن ا نكي مل فر املا وبأو مازح

 00 اكش مهريغو نيد ؛رضحلا قاشعلا ن ا ا ىهمصالالاقو هرعش نم رثك أ همالك

 5 * ريخلا نسحف ريح ةمرلا وذ ةديرع 5 لاقو لاق نيصر لقعو ةفع عم ةمرلا ىذ ىوكش ن

 فافعوفاصن | نسح عم صاختلا نسحيف رذتعي مث درأا نسحيف هبحاص نهةحملا هسفن 0 0

 قحاب لضفلا ١ :ثدح لاق ينيدملا بوبا اد لا لك 00 فرعا مكحلا ىف

 يبا ىعاايهل لاقكهب 0 0 دقو 1 قوسإ ةمرلا اذ تدار لاق هد 'ىلوم نع ع ىشالا

 لاق ىديزملا سابعلا نب دمت 20 كمأ كان كابأ ّك ذهشأ لاق اذاع لاق ِ لاق رب ماع دهشتأ

 هلا ءافلخلا 18 دنع ري رح ناك لاق ليقع نب ةرا نع سيح ا رع هللا دينع ىمع
 ي

 نع عكو 2م هريغ ا هيلا هقرسإ ملام ةنسحو رعشلا فيارط نم ذا لاق نلا

 ها معأالو ا أر 500 ةمرلا وذ انياع مدق ةيوارلا دام لاق لاق قحسإ نب دامح

 متو ةمرلا ىذب رعشلا مح لاق ور“ يبأ نع اوف : ينتدح ( حاظالا نب باتك نم تحن )

 هيلا !وقَس دقق يجن اولاق إ عريش لع لك كاف نوار 1 ءالؤهىف لوشاف لاهو
 يننادملا نعزار 1ا ثراحخلا نيدحا انثدح لاق ىلع ن نش لا (ىربخا) ره نع نتا اولاق ناو

 ا ةمرلا وذو نوعا وسما اه هثن ةياهاهلا 5 لاق ةيواراا دامح نع هباصأ نضعلا ن 5

 نب ةرام نع تبَح نبا نع هللا دينع ةمع نع يديزلا سايعلا نب دع( () اميشن مالسالا

 هدا رفنا ىلع اممم دحاو لك ل هَ .أ ىبب ءافلخ نم ةفيلخ دنعاقشا قدزرفلاو اريرح نأ ليقع

 دوشأةفيلحلا لاففهريغ هيلا هقيسي ملام هئسحو رعشلا في رظ نم ذخأ لاق امهدهيف:ةمرلا كد َنَع

 لاق نا :”دح لاق قحسا نب دا نع ةظ>+> ( ع ايرح كي فما هبف مكقافنال

 لاقو المل شاع اله ةقمر الإ ناكام هللا هلتاق هلام لاقو هنحتساف ةمراا يذ رعش 1 دشنأ

 نب نايفس نع يجخئابلا قحسا نب دم ىنثدح لاق ىلهانلا ا نت. لع قرع دمح نب نوراه

 يناسل هللا عطقف اجر  دجا مل مث هناك تاق اذإ لوَهب ةمرلا اذ تع.س لاق ةءريش نبا نع ةثيبع

 اذإ سانلا رعشأ ةمرلا وذ ناك يمءدألا لاق لاق عباط نوديم نب سايعلا ( ينثدحو) نوراه لاق
 نسح يف ظح ةمرلا ىذل ناك لاق مالا سا نب دات نع ةفيلخ »أ (يف ندحو) قافللا 5 ُظ

 قلاع وسلا يبغت ةيلهاملا ا ولوقي انؤاملع ناك نييمالسالا ن : كح . مل هيبشتلا

 مسمن نب نوراه نأ |نشر نيس نا لكس و كي لوا 5 مالسالا 01 0

 لوانا ةمرلا وذ ىنثد> لاق فيش نب ةرامع نع ىدتالا 107 نيسح نع هتدح دعس نبا

 ذأ سلا نع نيرا مل لبا ءاغب قاع باو هوكي رع جرخ هنآ ةنعر نإ وقتي طيؤلا تانك

 ءاوحلا تأ ي ع نباو نأ يل لاق م اع 1 ىلا ان ديف شطعلا ايي ءام ىلع اندرو
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 قسايعابتلاقف اهءارو تتفتلاف تيةستساف لاق ةسلا> زر# هقاور يفهيدب نيبو هتينأف 0

 لوآت ىهو ا ةقاع حم ست ص اذاف املع تلح لف مالغلا

 انمع يّتاو مع مزز ل انمح رع اقرب كارب ناي

 درس >توص وا #*1_ هدي ةئافاح ف 0

 نَسحا رام يلوم ترارآب 0 لع ا ينط بذوش ايلعوءام ينو ش يف بص” تماق مث 3 لاق

 لع تلقأف لاق الاخو اع بهذي ءاملاو يو 0س 2 ملا بتصت ع اقأو 5 ظنا توواف ب هنم

 ي- اي تشاو يف 3 ءأتلاو نم تلملا ياج ناواعب هللاو امأت اقف زودعلا

 ديلو نهو 11 0 يم »2 1 يب أ 00

 دودسلا اذ لبالا ناعردب # تلعل رؤس يمال تار

 « ديدحلا قءليلا عاردأ لث *

 اهرايد 1 م مها تخكم مْ »* ديح وأب كوتا فرع له د ا مك امأق ةددصق لو وهو لاق

 ينغل ليللا ف وج يف ناكاملف هه هتفرعدقو اا هارقدلا جرخاوهلحدب ا جوزلادهل

 لاق ناك رلا ءانغ

 --- ل لثالايذب 5 لالا ا ا ازا

 فرضنا كارب ايضغم اه 6 فرصناو اه | 00 0 اهحوز اه ما كه تك انضم يلوش

 تاحراخرا وكوه اذا هود عقارب ل فان هناا لضْنلَو 57 يف جاشب ر 0 اهربغ ىل 0 اهنع هندوم

 0 اش ةواح 0 اذاف صاع ىنب نك ارا نحو نوف ءاقرذ اذإو ا تدب نم

 رع حالا اق 0 انا 0 1 تثلاقف هن لحفللا اذط نيمقرتا ةيراح الع تلاَقف | ملع 3 رلاذ نيع

 تام نأ "كن يمل م العوأ ناكدمف ايف لاقف ايم كلذب 0 نأ ل ل ءاقرذ ل

 7 ك1 لاق لاق ليقع كب ةرامح نع ىعدالا َنَء د نع دام 2 0 أ نيسحلا ) 9 (

 هدشن اف رجاوملا هدشنتساف ةمرلا اذ انيقلف ةجح ىلا هللا دبع نب رجاوملا عم تجرخ

 بئاقحلا تالقثم اياثلا باذع #* صاع ةعيبر نم ضب ليباطع

 بئاجعنلا نادبلا نابلا نيرسشيو © رضحم نونم ل. رلاو يملا نظفي

 ١ اين لاق مالس ل 51 نع ةفياخ 5 01 او هار ١ ا لاقو رح رج اهلا ل تفتلاف



ْ 
٠ 
 ظ
ْ 
١ 
ْ 

 كانوا

 ار كيس رض ىلاتاحادشلا 2 2 »+2 ةرد> كم دع هسأ 3 ند عزتنمو

 ١ ةمشنبأ نع نيب م حراما حا ماس ع نم لح ناكل هب نا

 هي رلان ذر رير> لكس لاق ةدنكن م لجر نع ىلكلا د# نب ماشه ن ء ةلازغ نا

 وبأ ناك لاق مالس نبأ نع ةفيلخ وبأ ( ىربخأ ) ليلق ن نع ل>ءذت سورع طقنو ءايظ ر د لاف

 خاورأ ل دوعل مْ 21 لوا مم اها راع 007 ةمرلا ىذا 0 اما لو ءالمأا نب ل رع

 أ لوقي يت اا هن ديصق شنب وهو ةمرلا يذ ىلع قد هر رقلا قو ةديعوتا لاق هيه نب كتر ونأ لاق ر ءيلا

 00 ءص 01 ع انا طملا مورد »+ تالعوطلا كا 7-2 | ادإ اف

 لاق : ردا نه لودعفلا 3 ا إ 00 لاق 0 عمسأ لاق سار 0 اني عمسأ ل ةمرلاوذ لاو

 لاق متر ايدلا كؤاكو راعبالا كركذ كدعا ايو كلذ ند كعنع

 حدي سومامرلاوذ [همنع رهقل »* ا ة.رلاوذ ول ةيودو

 حضوتللازعمالال ا دتشا اذإ * .اهتاّركتم اهفورعمىلا.ثعطت
 كغ اههلع دبر نأ نئاوف أ هللا كدشنأ لاقف ةمرلا وذ هلا ماقف ربخلا اذهيف ةبث نب رمع لاقو

 أ انا ورمع ىلأ نع ةزيخأ نع لو ةيش نب رب قاكو لاق ايش اميلع نضال 00
 ربل لورأ ل دوعت مث اهمش ل ويف مش ايل ءانط راساو ليلق اع ليمن نور طنا

 ىدعوميو يملا 5 نيب ناك امل كلذو رير> ىلع قدزرفلا عب ه ةمرلاىذ يوه ناكوا

 0 كلذلو يرحل ١ ناو
 ادملا سارفلاز وءس لكعو * ةرغب الكع ثيالا نمغضي الف

 مشت منغلا تلبقأ هتقيسوأ اهنع درط مث ةاش مغض اذا عيسلا لمي كلذكو ا نبا انيه سيرفلا
 هل وق ىدع ينل رير> لاق كلذلو مثل صو عبسلا اهسرتفيف مغضلا مو

 لي لا 0 عمو 5 د يدع يف نأ ةحاصأ اقف

 ةمرلا وذ لاق لاق ىضخلا يحي أبأ نأ: مالس نبا ن ء ةفن ل و1( أل نب نبا يت ام ًايدع رذحب

 تلقا ها قدزرفلا هل لاق ادع قدمو ادار اهل أَو اضورعل اهلنا ناسا تلك دّقل اموب

 دمفلانمىناعلا دبر غتدرجو *« مهؤاس مت ينتذاعأ نيحأ
 دعسو ينارو نهتلاشوورميو# كالاموبارر لأي ىعيضل تد.١و

 دف رايات كادو# ليلا اهز د هناكءأ هز عود لآل نا هو

 2 رصق ىمذ كلالا ادبااهدشن ًالواع 0 دوعأالهللاو لاق كل: ماه 0 0 مفندوعتال قدزرفلا لاَقف |

 امفلوق! يف ِجاا قدزرفلا

 ل رمال .0الاقوف' هان م »* هدوع ب : يدقلا اذا ناكو

 يميقفلا كاحضلا نع ةديبع ينأ ن 5 3 نع ةاقع ريا ل ذه ىورو قذعاا د 5 نانذالا ناشالا

 ناك * مهْؤأ .ك مين تذاءأ نيحأ# ا مفلوقي ىق َواا ههد.صت دشني ةهرلا وذو كا اب لاق



 7 ظ هتيوارالاقؤ 0 قدررفلا+ رم بح ةم رلا ود غرف اع 0 ف امقوف تام ةمظا6ك بث 5 نم ايلدن 0

 ا 2 5 قحاأ انأ هل لاف نس ارفا انأاي هللا كتدعت ةمرلا وذ هل لاق تاسبالا 2ك كَ || 6 ديبعأب

 "يمال لزعع ةمرلا وذ سم لاق ا اا جلا رع ا تاسالا 4 هعل ؛راآلا هذه ا 1م لح و

 لاقت هور و هولزم م مل 2 5 نام هلا لاقي ا ديز نب سقلا

 اهلاتس س 50 رغملا مح ءاع هد تدقوا 17 رآه | لاطدقو انلازي

 اهلاقد مدق قاما و قاتع #* ةنع دارباب الظن انما يل

 اهلالظ ري عفرت مل عداخم * اوقلغا ةرم لها ان[ راجل

 املاحر مائل اهيداود مارك * ةب رق سديقلا "يسم أ مسأب ت..سدقو

2 / 0*6 

 هيطاخاو هدلع ىبا كلر »+ فان 4 000 ىلع تفقو

 ١ هيعالمو هراحدأ ينءاكت »* هنأ ع 00 ع هيقسأو

 : 1| ا لاَقف ريخلا اذو 0 0 داعلا ٠ه ربح 9 6-5 ىرك ف قام ل ع 1 0 هف انغ

 ا 1١

 اهلار 5 مول 00 اي 5-2 تيضغ
 « اهلاعك دعت يقاللا انانأو * يلعلا نم م 1 مث و

 0 كنم سلم وق يعاسم * مرالفلخ ناب 0 ةضو

 دي تتنمامنتانلا الا ال انَمّول ادع يثاع

 اهاحر ايدع ابعا دقف ىلع # اهتءاسنب نءتست يدعل لقف

 . اهدا نيقلطلا و لا تاو وق 00 11 اذأ

 0 هفرعأال أو راجع ٌّط اريج انانالاق و نالف يدع لا دع د لج ( حالنا
 ش لمط ءدشنأف ةمرلايذ يف تلقام قدفتا هل لاقف يعدف 0 نيا لاق هيف ليك انف ناحل تشم ٍ

 كاتابشا سعو تاآلا هذع ددراف يحاور اند دق هل لاق مث م عه : عنصت ل لاق ةدي 0

 اه ماشه هباغف لاق * اوشن مكنءلجرل تبضغ * هلوق اهاوأ قل تابنالا و اًماورأ

 . 1| اذام تلعف ثيحربرج لاقف يردال كلاخ ىلع تبصعت لاقف اربرح ةمرااوذ ىتا كلذ دعب ناك املف

 11| كم راح تسقتسا ىح ةيمراد يف ءاكللا كاطلا كنال ريرج لاقف اذكو اذك يردال لوقت نيح لاق
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 ةمرلايذ طهر نم يمو كلام نب , ةلظنح 5 لحتنب ر اونلانأ كلاخ ىلع تبصعت ةمرلايذ لوقو لاق

 هلوقإ ربرح ينع كلذكو

 راونلا ةلظنح 2 كن 1 * ىدعوت لوقت نأ الواو 1

 راحبلا اهروامت ال دئاصق « ىن» ناكذم ناي شنأ ْ
 فاحو تافق امهللاوذلاق وه كلذك لاق كيلع قدزرفلا عم 1 :.منا نكلو ال ةمرلا وذ لاقذ

 هلوق هدشن 1 يئرألا هب تو ام ىتدشناف لاق هيضري اي هل

 ارالعقلا حضتما ع رلا هتفع # يو 4 للط نعكاننع تدب :

 لق لاق من لاق كدفرافأ ايش تمنصام ريرج ال لاقف ادج لاطأف
 اراكةميرا دللا توب * مك ىلإ نو.سانلا دعي

20111101111 1[ [1 

 ارايخلاةلاظنح مث ارمعو « دمسلا وباب رلان ودعي

 اراوهلاةيدلايفتنغلا مك * اوغل يلا امن كلهعو

 ةمرلا اذ نا معلا لها نم ةعامج ينثدح لإ نازل رم ندم ىثدح لاق اهب ةمرلا وذ هيلغت

 ةعاسق دزرفلا قرطافذتاسالا هذه هدشن افيبرملا يف ت تاقءافثدحا يندعنا هلللاقف قف دروشلا ص

 رد الا اذه امو كتع نيد دشأ هلاق دقلو كل اذه امأ هللا مأ أو تدك لاقف داعاف دعاك ّ
 , / , / نري

 710000 ام خذ > ز < <+ 0 71
 أ هليا هل" 0 رار 0 9 لوقو هل 3 وعدو حرصلو 0-5 ماعاي ل اء>ح قرملا اهءمس املق نانآلا نبا

 ةمرلا ود ىلعتسا أما ينحضفو ىناتق و رحلا ىف ةطق هلم كاعد ول يذلا ه روش هللاو اذو

 دق ىلاوذا ل تاهه لاقف يف كك تكداع 5 هرر> ١ انأ ا اولاقف 00 رج هموقو ماش هيتأ ماسمعت

 دقو اكل از 0 8 الف م ملع نيعأ و فاحو ىلا 2 لا ود ينانأ

 نع سدقلا'يىعأ ىنب مف لضشب هد هع انا انبأ 0 ةتاباكم ىلع 2 رع ةرشع هوطعأف هتناكع علط

 5 لاق ماشه هد هيك ءلغ 9 لاف ميالا كلت : يقف ةمرلا ود تامو 4ه رلا يذ ىلع 1 اثهو ىدع يف 1 :

 | ل تاماغعا هم ءاغل مو هب هلغ نانا لاقذ د ىلع هانأ 9 دافرا بذتعلا ةمرلا وذ تلم اغا حاطتلا ٍ

 ١
 ميس 3 و علا نع هباحصأ ضع نع لودالا نسكلا 2 نع ىديزيلا ) 0 ( باو ا :

 تدهجأ 2 ةندك مو يدعاسو لوقلا هيف ينعواطام يرعءش ن 4 6 ةمرلأ اذ تحوش لاق يرذعلا :

 *«لحاوراارودصن ماح وع 0 نإ يلوةف هيف لوقلا يف :ءواطامامأف ا ونجد و :>امدتمو هيف يبش 3

1 

 00 ونجح ا تنئحام 3 د ةلزنم ءاقرذ نم تهس ول ا أ د يلوةف هيف يدش تدهجأام 5 3

 ب ةرامع نع ديزي نب 3 نع ليل نإ ىلع ) قي ) # نكس مك 0 كنيع لابام *

 هلوقالا ةمرلا ىذ رعش ن٠ ىلا بسني نا تدبحأ ام لوقي ريرج ناك لاق ليقع ||
 أ دام نع ىحم نب نيسحلا ينربخأ ) اان اهف هل ناك هناطيش ناف * بكسني ءاملا اهنم كنيع لابام * 1

 # كسي ءاملا اهتم كتئيعلابام # اهفل وق يف وااهيد.صق ةمرلا وذ م ؟ ام ةيوارلا دامحلاق لاق هيبأ ن

 لاق ناندع 0 نع دام نع ِي 00 قر 0( يفوت َىَح املاقذنم امف ديزي ناك تام يي

 دشتي هم را ا لاق ةيحان نياريثك نع ىلهابلا زوهرح نب عما ن نب هللا دنع نب رباح رخل

 ( سقع سداس يناغالا 3-0
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 ناليعاي لوشو هعلاطي طا وه دِإ هيلا م سانل اأو دب

 لول- نكي تناك ل هلهلا نم * افقاؤزادلا قطنة يذلا ت :أ ]|

 7 3 قى 0 0 هللاق مث هيلع فقو دق طابخلا اذاق دشني درملا ىف دعقف داع مث انامز 6 ل ود تا

 ملاس ما ل قو باذ اط »+ ةرذش ازيع تيش ىذلا حنا ا

 م أوملا ل نالكغاي كيد نإ اتحرس كناقزلب اما نانرقو

 ةمرلاي ذلوقاذه هل وقب طابخلاداراو لاق طابا تامّود ديرالايف اهدعب دشنيملو بهذف ةمرلاوذماقف

 مرسلا ىف ةرالعا نيب انل * ترج جهوع ةيوانهدللوقأ
 ملاس ما مآ تنإ ١ اقنلا نيبو © لجالح نيب ءاسعولاةيبظ ايا
 مئاوقلا يف ةقشم الاو ءاوس * اهتذاواهايردم الولهبشلا يه

 لاف كلذل ةمرلا وذ هتاف

 لذاوط ا ءاظلاقاتعأ نكرلا ىلا « تقرأ ةسشعىطرالا يذبل وقا
 لسالسلا تاذ رفعلا لالا نيبو * ةقيوس نيب مارا نم ءامدال

 لئابجخلا قالتعا هتنح هباشم * اوالا ةيبظ نم ءاقر>اي كيفنئىرا

 المل رع ا الوا كنولو * اهديج كدججو اهانيع كانيمف
 نع نفخ الا ناماس نع ا لطي را لو تان ألا دعس نيرتنالا نيل

 ةمرلا وذ لاق لاق فارغلا أ ن 2 مالس نب دم نعا تكلا نإ توق نع يركسلا دعس يف

 ١ : هلوقب يعاراا ىنعام ةبؤرل

 ادب رعف ليه- ىق 20 الدق © اسرع تع نظلا وساب اخانا

 الا اق كيو هف ذو !اةف ةم لا وذ اهاقنال ءانشأال اذك يه اذك يه لوقي ةبؤر لعش

 نب مهاربا ن 1 ع نانا دع يأ نع دامح نع يمي نب نيا ( ينربخا ) ةيدجملا نيبو ةئلكملا نيب

 تأ لاق أ لاق لعانلا رعشا نمةل اقف ءريغ وأ كلا دعنب ديلولا لع لحد قدؤَرفلا نأ عنان

 أ تاولعلا تعنيو لبالا زاعابكر ةانم دبع. يدع يتب نم ًامالغ نأ الإ ال لاق كنه رعشأ ان

 6 االلاق سانلا رعشأ تنأ كخي وهل لاَمف ةءرلا وذ 1 مث كلذ لئثمهل لاقف ةلاغفر ع ءانأمل :

 هلم لوقننأىعردقتال ر كلا نم ايكو ل وَمَي تاضورلاو 8 حازم هللاق, ليقع ىب ن 0

 هم

 اا هأ ةريثك تناكو يرقنمل مصاع نب 2 0 يك وسفكب ةمر !ا وذ ناكو لاق |

 0 هع ماي يريشتلا رس« نا نانس'هلتقأ ىذلا نبالا ةدرب نب مهس ما يو مصاع نب سبق لآل.

 0 : ناماسأ

 ايداب ناك ول يزخلا باشلا ت تحنو #* ةحاللم ٠ نم ةحشد اي هخو لع 2

 اواس ننلا قلما نزل ناك ولو .# هيعط ث ثري ءاملا نأ رث لأ *

 0 ا دا
 | فلق دقو اذنه لوكأ تنك و لاق اطاقام هناعأ دهتع تفاخو كلذ. نمت ضتماف ةمرلا اذ اهتلحو

 ممم ل سمس |



 )١1١6ا(

 ' هانإ ا امهلاق ةرمث ؟ نأ ىلع ع ماذه لوفأ م < اهقذماو اع سم ياش تي يهد

 مول نوره ىنثدح لاق هللا دبع ن.,نحرلا دع يديم ع

٠ 

1 
 'ٌا 2 ترردزال ذ 0 مو يلي ار ولواهم م 0 1 1 20 ناهز ا 9 دقلهللاو تلاقف ىلب تاقف ردع

 اوءلسكةم ىلع هدم 0 ةمرااوذ فو لاق يسعقتفلا ةلدح 5 ل ينأ 1 ءي.ءقفلا رفاسملا 31

 فرصناو بضغف موقلا ةرضحم امم ع.سام همغو كلذ هظفحاف ةمرلا اذ الإ مكلعو تلاقف اهملع

 لو وهو
 [قاي يعاين ناك الححح تءاطقو :» اذولا كون نيشا 51 ِْ

 + الاقتو انندب ار نكلو »+ اند ل صولل عوج مال يمانف

 اناس فلا يف ءالا نول نك نإ ل ثيخحب ءاملا نيرت مل #

 يديسالاجا ادحلا ا نع حاطتلا نبأ ن ع هب ورهم نا نع ينذالا 0 نسحلا ( يتربخأ)

 اقف باش دموي اناو اماع تفقوف ا ةيم ىلع .تزر ص لاق مك كب ور#< نب ديسأ ينب نع ظ

 تس وص

 رك ذنف اهنم دوملاىمان تأ الوم طنب ةسانلا 2ك الا
 0 ا ا باح + 2 وكلا 1 مع

 اذه لاق دقلف ناليغ هللا حريو ينسا< تبهذو تيلو دقوي 5 ا تلاقو تكحضف لاق

 5 هرذع كدنع مقأ ىح 4 ناو رورقملا نعي 0 رقلا 4 دالايف ةدقوملا را انلا ند ٠ نسحأ انأو 15

 : ا
 اموهو هلام ت1 1 امأ ت تلاقف اهاثم تارام ةراجع 5 و تدحرذف ىح رذا لسا تي

 34 ينريخا ) يهنأ يط 5 سولاب ليش ىتاث مهارب آل نيتيبلا نيدو 2 فرصن مولا يابإ كَ اردزأ

 واع ص2 [ط نونا | اذا و 3 ده 3 يونغلا انا 2 لاق لاق مالاس نإ 5 لاق لاق ةفياخ 2

 5 تدةاثام تااَقف لاه 00 و اماع كَم الا ءاهش نك هيد ءوط 4ح> ول /! ةنولسم لاَقف ةف يلاءذد تلق

 ا معسل 105 2 لاق | 8 ةمرلا ود هلاق ام ايش كدعو د 1 1 تف لب الا يذل ءالوج ىب ن“

 0 - يمهو ةمرلا اذ ىزاال انامز ةيم تثكم هريخيف لاقف ( ةيبتق نبا امأف]هلثم كوبأ يار

 لمح | نم تنك دوس يمد الحر 1 1 اذ هارت موب ةيدبإ رح نأ لع هلل ت تامدف ه روش كلذ

 هه رأا 1 لاَقف هاتندن ة ك4عم ص او ا وا و 0 تلاق سانلا

 ايداب ناك وأ نيشلا باي 3 تحو ان هدو 0 هك يي هج ص

 لاق كل مأال ىرت يع ل52 3 اهدسح َنَع موت تكفا كا

 افاص ضب 2 نول 0 نإو »+ 1 ع 2 2مل نأ 59 ملا :

 قود 3 0-_- مه كل لوقأ نأ الإ قح و هيف نشالا تدلعَو ةديأر دف بانثلا تعا اما تلاد

 لاقو اد كاذ تقذال هللاوو ةءاووأت

 ايداؤف لال_ض كلما ملو ىمب * ىضقنف ل يذلا رعشلاةعيضايف
 هس يسبب ا بباب ةههيهيص#و
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 4ك وكل

 م لا سفح نا لع نب دمع ذو ابح نم هيلع ناك امل داعف كلذ دعب امني ىمالا حاص من

 اهءا يف هلوق اهدشناو ةمرلااذ اهدنع ركذ

 عمرو دحتسسي يدنع كبحو * ىحتميف يحمي ىانلا ىوطأ ناكو
 يهءصالا هرك د 1 2 ديزي يا 2

 0س نو قولا دمر هه كارو نعبملا يانا رغ اذا ظ
 ًاضيا لوي يذلا وه هللا هحبق تلاق * نينحلا يئانلا ريغ اذا * هلوق تعمس املف

 اندان ناك و نيثلا بايثلا تحمو # ةمالم ند هةدعسم ىم ه>و 00

 نيسحلا (ينريخا ) ةئس نيتستلاق نيدعت 1 1[ يمأ لبالتلاق كتدح ةيم 56 أ تلف

 تلاقف ةمهلس مأ ةريثكاهل لاقي سبق دلو نم معتنب اها تناكو يرقنملا مصاع نب سبق نب ةبلط
 هل ركذ اذا ةمرلا وذ ناكف تاببالا * ةحالم نم ةحسم ىم هجو ىلع © ةمرلا يذ ناسل ىلع

 000١ كس نإ دمت نع ةقلح وبأ رخل اذه (يقربخا) طق اولاقام أفلح هنم نضحتع كلذ
 نب دم ليخ هنلتق ىذلا صالا ةءملس مأ يهو مهل ةالوم ةريثك نا هيف لاقو هلثع يبضلا فارغلا
 ةماس نع ىئادملا نع ةيش نما يااوملا تبدمحو زيزملا ديو دمحأ ( انريخا ) معا هللأو ناماس

 ريزعو هللا نب ريزع لوقت فيك هل ليقف كلذ مكيو بتكيو اره ةمرلا وذ ناك لاق برا# نع

 يسيع لاق لاق ملم نب هللا دبع نع بوبا نب مهاربا ( ينرب>| ) افورح امهرثك ١ لاقف هللا نبأ
 هناف ىلع مثك | هيف ىلع هديب لاقف نتكنا هلثلقف قرا اذه عفرا ةمرلا وذ يل لاق ورمع نبا

 لاق لاق يوزذللاركب ين نب ذه نع ىبصألا نَع ماح ينأ نع ديرد نبا (ىتريخا) برع ايدتع ١

 تاق لاق كاذامو هل ليقف ةَمّرلا وذ هقرس ارعد تاق الك ةبؤر ْ

 وهلافت * ىماشالا تيم قيوشلا ىح |

 لليل ل1 قع قيس لك © لامعالا هوقو .ىنح رطت
 : : # لاصوالا 5-2 قيوشلا يج * '

 زيزءلادبع نب (ينربخ )يل مغا كلذ لاقف كنم هقرسناك ناو كلوق نم دوا هللاوهلوةف هل تقف

 هلثمو يبئمام كاذ لق نيل هللاو اما لاف يعارلا ةيوار تنا امنا ةمرلا ىذل لبق لاق ةمث نبا نع

 خيشلا كلس مل ةيدواو !اعش هدعإ باشلا كلف هقراف مث اقرط هب كلسف اخيش بح باش الإ

 نع بوبا نب مهاربا هب ينبخاو ىنئادملا نع زارخلا نءسالطلا نب دمحا نب دمحم (ينربخأ) طق

 انا لاق ضعب ثيدح 7 مهضعإ ثيدح لذخد همحع نع يبمصالا ىحا نبا نع ملم نب هللأ دع

 لاقذ ةدرب ينا نب لالب حدم دقو حدمي الو وحمع نا نحال ناك هنا ةمرلا يذ نم عضو

 الالب يما حدبصل تلقف « ًانيغ 'نومجتني سانلا تيأر

 2 ([ ىو يبرم يام دوا 7
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 ايضا في لا 1

 "كان

 1 ضل ندد جة ني و



 كللدم

 وا ( يراقعأ) هلدخأف حديصلاتق لح هطعا مالغاب 2 ريغ يف نهدي موأ هل لاق هذشنأ املف

 نا ف ةمرلا اذ يلكلا ةناوع نب مكحلا باع لاق فارغلا ونا ينأدح لاق مالس ا نع ةفياخ

 1 هيفلاقف هلوق

 0 كياخأال نكلو امدح # مكد و ء احبت اك نمتنك ولف

 بعقلاةمل” اهربغنف تقصلا مك *# قدلم 0 0 كلو

 نعلابو ءازعلاب يردعاب فيكف!# هدتخنمشةمال ترد كلل
 0 0 و لاق مال نبا نع ةفيلخ وبا ( ينربخا )
 لاق 'ىط ع تاسا لالي هدشن 5 اييدأ 07 ةيوار لالب ناكو ةدرب نأ

 امءطمو سوبا اين ءدعلا نم. # -هنهو ةاثم .اكولمخ هللا ال

 أمهم يطا ةدش نم هبلاق تدب * ةعيش لاننأو انيذعت ىلا

 نطيل ضخ وه 2 لال أ 0 صا يري ةمرلا وذ لاقف كالب دشن 15

 لكخدو كدحضف ةمرلا وذ هيلع درك «ىبط ة اور هبدعلا انكم لاقو اكاذخ ناو لوا كل 7

 نيهحولا الك لاقف هب يذلا ورح 0 اهدشنت فك لالي هل لاقف ءالعلا نب 00 0

 اقف هدنع نم احرخو ضيرهب ذ>أنل اناو حيصفل هنا لاقف ةمرلا يذ نع نود لعل

 ءا كتوجبل هاوه عم تلمو هلبح يف تبطح كنا ملا ىنا الول هللاو ورم ينال ةمراا وذ
 نب نوره ينادح ( حارا. نب دواد نبادمم باتك نم تخسن ) ىهنا هدعب نانا كيلا دعشال

 0 ا يأ ريرج نب لال. ليق لاق ليقع نب ةرامع نع قحسا نب داح ىنثدح لاق تايزلا

 ةفءاخ 5 ( ندح“) رفا ةتيرع اعأا# مومذم مويلا دعب ءاقرذ لبح له * 17 و ةمرلا

 0 نباو نسا نم ةداتق لري قدزرفلاو رب رح نم ةمرلا وذ ناك لاق مان نأ ١

 (ىنريخا) هرعش ضعبيف امهيواسو اَههنود وهقمرلا اذ 0 ةباحصلا نع ىوريو امممع يوري

 0 مف ةفوكلا ةمرلا وذ انيلع مدق ةيوارلا دام لاق لاق ةيواعم نبا نع ةيش نبا انثدح لاق يرهروجلا

 0 هلوقيهو ًاناسأهل ارد 0 لعاذرم اريثك كلذ غأهنم بررغب ؛ لعأ الو ح حضفأ الو 5

 ايالاق اخت فك اموترهذلاو م * اهلق كي و 2 الح يأر

 رذابملا ملظلا لافجا لءجاو * ايل الأ يابظ عم اياظش لاقف

 رذاعب هئم نابتلا قف الم « ام دعب لمكلم لغذال هل تلقف 0
 نسحلا وبأ ( ينيخأ ) برعلا مالك نم انه بسحأام لاق منانالث وأ نيترص اهدادتسال لإ
 ىوحللا ةسئعنع ىيمصألا نعى زاملا ن نامعوبأ انيدح لاق عباط نوعيمنب شانعلا نع يدسالا

 وشو دشتي هتعمتمو ةمرلا ع تاق لاق

 را لمفتامبالالاب نيلومف #* اتناكف ان وك هللا لاق نائيعو

 ناكربك أ هللأو هللا الإ هلإ الو هلل دؤلعاو هللا ناحسس تلق ول اقف نالومف تلق الهف هل تلقف لاق
 ىورو نالومف نائبعو ةيسنع دارأو نيلودقاانوك ةم رااوذ دارآو لدقلا تدرا للا الا
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 02و )هلثم . ل مسني ءالملا ن ع يممدالا نع ةدابع نب دمحم ن ء تاب رلا نإا ريخلا اذه

 ان 3-0 ينثدح لاق شفخالا ىربخأ لاق هل ضرا ملا ديوس نب قحسا نا

 داش فق وف ةفوكلا ة هم رلا وذم مدق لاق هسا نع ء ىبأ ود لاق لذعملا نت دمصلا دنع يبثدح

 هلوق ىلع ينأ يح ةساخلا هن هب امصق ةسانكلاب سانلا

 حربي ةيم بح نم ي وهلا سيشر * دكي نييحملا يألا ريغ اذا

 هلوق دشن افداعمت ركشو امار 50 لءحو هتقان قثف 2 دق 1 رآ نال عاب ةمرعش نا ه ادائف

 ا نيح ةمريش نأ ًاظخأ لاَمف ينأ خخ يحتل ةرصنا أملف لاق ه«دحأ ١ نيحلا يألا ريغ اذا

 هللا لوق لم اذ ه اعا ةّمريش نبا لوقل هرعش ريغ ص ةمرلا وذ او هدشن اقدم 00 ىلع

 (١زدكي لو 9 ١ ةأمعق اعإو اها 5 دك مل هدب جر >أ اذإ ضع يوف امطعل تاما َْط لجوزع

 مالع ةدرب ينأنب لالبل ةنؤر ل لاقداق مخ كعب 2 د أ ىنا

 هفلأ: ىلع د 1 مول هللإ !ولاقف اه .٠ كد دعو ١ ماصق اساعطقم ىلإ 3-5-5 اهنأ هللا وف ةمر اع طم

 انتدخ ةنش نب رمع انثدح لاق سنون نب ليعمسا ( ينربخا ) م 2 ا هل نحو هتيطعال

 وهوةعمتجم هعامج هاعو ةرصللا دبرع ةمرلا 0 تو ا لح لاق اك يمءصالا نع يبدوملا قدا

 «# بكس يءاملا اهم كيع لايام # تل ىلع ىرحن هعومدو دشن وهو رايد انام هّتمق درب هيلعو معاق

 شاهز  غيفىوتسا اماذإ 1 د ةحماجر وكلا ا 0010

 يا ا ولاق كم لاق اذكهامم ينب | هلوق تاقلاقلاق امو لاق يعار لاتاق هللا كح

 ل هَ 0 ضو 22 رولا لي قءر 1 لحمتال

 رقوت ذا ةئيفسلا لدم * اهزرغ يف ماق اذإ يعو -

 2اس وم اقل اكد ةمقو
 ربغالا لحسملا قرط م * تةبطيوتساام اذاح

 امأق سانلا سؤر ىلع اهنم جر ةقوس ةقان تعنو كلم ةقان تعن هنا لاق مث ةعاس هيلع راف لاق

 ةفاكلا 0 0 0 لشام ها نمو 7 الك موقي ديز داك ام يف ةاحاللو )١(

 ًازغل ينعملا اذه لء> يتح تابنا اهشنو ىتن اهتاينإ داك نآب لوقلا رهشا دق لاق

 دوو ع يناسل يف تر * ةظفل ىفام رصعلا اذه 0

 دوحج ماقم تماق تّدنا نإو «تتءنادح+ اهروصيفتامعتسا اذا

 ىنأم اهائعم ناولامفالا رئاسمكح داك مكح لب بيصع سياف اذهمعز نمو داك لئاقلا اذه دارمو

 لاقف كلام نبا نيقاسلا نيتيلا باحأ دقو لا امسي مل اذِإ تباثو ىفن فرح اهح اذإ |

 دورو ىنش تارثال' ينأتف 7 ىجلادرينأ ءرملا داك يِه ع

 ديعب ريسغ يلملاف اهمظن ذك * يمحادري ناداك اما,كعيفو

 0/1007: ١/> د سلو



 (أة) 5 . 5-585

 ليقوةيم اهب داك لب ليقواها وهي ناك هنا ليقف ةاورلاه ف فات>ادقف ءاقرخو ةمرلا ىذ نيب ىدسلا

 نع لقوتلا نع يرهؤملا زبرءلا دبع نب دحأ ( ىريخا ) اهب بيثق هئيع توادف ه2 تاكل

 ءاقر<#بدشو هتيسفلتقلاب اهدع وف تعءئتماف الع ةريغ ةمرلا اذ ىست نأ اه سمعا ةيم جوز نأ هربأ ظ

 ةيشنع رصأ نب بيبح ( ىنرب>ا ) تاميتح اثالمثوانيتديصق الإ اذ لاق#ش كاذب ةيم دبكي ةيرصاعلا

 توا دفة 2 اك اع اعإو ي وه ربغل هب يضع || ءاق رك ةمراا وذ يش لاق ةيتع 0 نوراه نع ينءلا 0

 اودمس اذإ ىف سانلا بغ ريل يف عر تاع ةقع تلا نا ام اطلاقف لازف اه 0 نم هنيع

 يدحأ» 5 0 | وذ ناك لاق مالسن مك نع ةفيلخوبأ ( انربخا ١لمفق 0 - 7

 ساحمتناكو مهداهتو مهداحمو مهل دعقتف جالا اهب ريواحاف ل ةعرب) نب نماع كل هال

 جملا كسانم نم كسذم انا لوقت تناكو اهلثم ةءطاف نكت ين اهار نم ينئدخ اهتنب ةمطاف اهعم

 رف ةمرلا يد كوذلا
 ماثللا ةءضاو ءاق - لع « طال نش نأ جحا ما

 لاقذ ام تشي نأ هلأ نر بحل ىلا ءاقرذ 0 هربخ يف مالس نبا لاق

 ال
 7-52 نءيف ءاقر_خ ينامحتا * 2 ءاق رت

 تاحو حوت ريحت ترمع واو * ةحالم الإ دادزت ال ءاقرذو

 فكر لو لاق هدد ك6 نع ديشر نب بهوم نءريبزلا نع رصن نب بيبح ( ىنثدح )

 هف رمل 0 اه> وص ءاق 2 مم تاشنء ريدقو مو فن ما سم ةيرصاعلا ءاقرذ

 رمشف وهلاق هللاو ال تلاق كوكو مم قس يذلا لجرلا نيفر 5 اهون ال لاقف او كرف اوضمو هب

 ادب تلخدو اسوا 2 تلاقو اهسار ىلع اهذب تعضوف ليوافالا كىؤلئاقلا ةمرلا وذ

 ضع! ىلع كنا 0 ىضلا لاق لاق ةيدتق نبأ نع بالا نب مهارب 2( ينادح) نال اهوبا اهار ف

 دقفتلءف نإتاقف هم ا ةيحاص ءاقر> كيرا نأ ىلإ كل. له ى 1 اقأ ت>>دح اذأ تارعألا |

 حتفف 3 حتفتساف ر هس تايب ١, ان انينأ مث ليم ردق قار طلا ٠ نعي لدعف اهديرن امي انيهحوتت ترأر 0

 طق ت>>> له يل تلاق م ةعاعاس داع تاو تا ةوف 6م و لل لس وط ةأسعا 0 هل

 هاذ تنكو. تلق حلا كسانمنم"كسنميلا تساعامأيترابز نم كح اق تاق يل
 4 3 لوق تهوس اك تلاق

 ماثالأ ة ءضاو ءاق > ىلع تن اناطملا :كيفذتإ ناجح آلا ما

 نوناك اذو ءاقر 2 3 5 بيش لاق 5 ينئادملا 3 3 نع عكو ( ينريذا (

 | لاق هسبأ نع بوقع ن 0 نع مهارب ا نب هللا دبعنب نة رلادبع يف ”دح تاب زاا نب نوراه لاق ةنس

 ظ كندب تدنسلا ؟ نأ يفي ريخات 2 ةيقيأ اهه>وةحاب هاذ قد ا 8 535 ىذ دقو ةرمد.لاب ءاقرذ 8

 ظ م ىريغن رفسف قر غبسا لاقف: ءابملاض + قعزاوجةدع نكوةدكر يف اي زاتجا تلأقف ةمرأآ ىد
 م ) يف ريخأ ( كلذدم هر م مْ ديز !قجلوق لو لفت هد كنحضنال يرفست منا لاَ

07 
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 يدعملا ل يشلاوب| انثدح لاق يجم ا مهاربأ ل !نب هللاديعينثد> وراك, نب ريبزلا انثدح لاقءالعلايفا نبا

 ونا ( انربخا )يليقعلا فرحعلا اهببسأ يتحالب وطءاقب تيفو سبقلا نه حبصأ ةيئاكلا ءاق :رخ تناكلاق

 نع ناهاس نب لاص نب ىلع نع هيبا نع خيش يلا نع ناماس ن :ي دَحا نع يدسالا نسحلا

 ءاقر> ةلزنت ىذلا لّرْلاب تررش جحلا ديرأ تح رذ لاق ليبدو نب رفز ي ١> ليذهلا ن و

 ال ةيسورف تليف مهدشانتو دب بارعالا نم ناطاتء اهدنع ةلْزَ> ة عا 1 اهنساف
 ي“

 كمت 5 كي 0 كي.سح تل[ يبا 1 ا > يف 02 .: ىهو زَ د تجبشاقف

 || ةمغ يل ناكاف لاق ءرخاو ليالا لوا تذخا تلاق سلفملا وبا تلق نم وباو تلاق حابص تاق

 ىد_ الاجاجملا 37 5 يندح حاطنلا نب طاص كرف 3- 486 ل ) 0-2 ( اهمع باهذلا الا

 ةباؤذلا ثعشأ مالغل 5 اذاو افرصنم نا رعت رص الق تدءد> لاق هلم رعأ 0 أ رامو ضل علا

 و 3 2 لاقف هلع علا كفا ل وعدم يناف يف ع كلا ىل لاقف ا 0 هل تامنع د 1 دق

 5 ءاق 5 رد تدب امي حاج هبق ناو - يذلا تدم !| كلذ 0 اذن أ تضل م لأ كدشرأ

 ا نف 5 يرضأ كنإ تااَقف توبدق هيداآ تلاقف دن عا نم مالس ا تحوطف هول تي 3 رلا

 ع 8 لزت مف !مملعأف ميك ىأ ن 0 1 اط هف 2 ان[ نحل طاف ع 8 نم تلك

 نأ وجرت انك دق ىنئللا ابا هللا محر تلاق من تاق ديزي نب ريمع نب جاححلا تلاقف ينأ +

 تلشانيأ“ نم كب رفو ىريتفا كانح تلاق اناش ةينملا هتاحاعف معا ١ تاو ديزي نإ 7-3 م اةلخ 0

 0 و 0-2 مقافصنأ كح نا جلا كسا انمدحأ انأو ىبرمت مل كلاف تلاق جلا نم تاق

 0 ناليغ لوق تمد 0 تااق كلذ كو تأق قع

 : ماثللا ةعضاو ءاقرذ ىلع »* اناطملا فش نأ جحا ماع

 نع املاسف لاق هحولا 2 ءاللهش ءاضسب اهلوط ند عاق 8 2 ءانقب ةدعاق ضو 1 لاق

 00 كالا الع نيل لك نيح وحلا يذ نب رمش رك ذا تنك ىلا الا يردأال.تلاقف اس
 تال. اهف لمحو ةياهاجلا كردا دق يبا ناكو تلاق هموق يف اه.قف ة 0 ا

 ىبال قالا تلاق كم كلذ .يهذ دق هاب تاهه م تاق اهف ةمرلا ىذ تدب ءاقرخ ىنتدشنا املو لاق

 ف فحي لوق كترومس أ

 تاحو و رتمعل تره« ولو * ة>المألا دادزءال ءاقرحو

 فحرلا براقم فدولا ندح قالا بذعو ةرمثبلا ققر ناك دنقف ةمراا اذ هللا محر تلاق مت

 م>رو هللا همحر فصو هكردي نا تاهه تلاقف فضولا تاسحا دقل اها تاقف فرطلا فيفع

 اهسفنل ىف ادن 52 3 مهل نب ةديع نب نيصللا يدغ ىف ٍُ ديس 3 هأمم مو هك همنا هأمس 20

 3 رلا يذ قف

 الإ رع : دولا زا 8 تودع ةساعترك ذ اذا

 ءائفلا لك ثانغ تناف * كشريغك.-ايداش نيصح

 ديووسحز ع ص وج سلا ١ سلع

 1 ا
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 وكر

 ءاونراب كدوح راح جنت « نز. ءام ةباح- تنضاذا

 ءازلا" ىدع تزن © * طخق ضراك عانت رك قل

 .ركشلاق تلاق لاق اذا تاق ىبرو ىا تلاق ةمرلا وذ كنم كلذ ع.س لهف ءاقرخاي تخدحا تاقف

 طظفالا يف اذه ارفغ مهللا تلاق مث اهقح اناقثا تلاقف اهركذنم اهركش تيبر ةحعن ءاقرخاي كل هللا

 نا منيح نع سان 57 ع هبا نع قحسا نب دامح نع ةظحح ( يفر ذأ ) لدعلا يلا جاتحمو

 لع ترد هدانا ةيحيان اذ 3 تجرخ لاق راجعنلا يف نم لجر ينئدح لاق ىلجملا ةبجح
 يدجتلالازعلا اذهىلعكميقبام ءابخلا ةبحان نم زو يتتداتف اهلك ا تهتف تب بي لك 60 ١
 ةقرلاو د كافكا 35 هاماي هدعد يه لوقتو لاق كعفني الو هنم اريخ لائئام هللاوف

 اهايلق ىل عفان يناف لياق # ةعاس سرعءم الا نكي ملناو

 ديعن, ماشه هفالخيف ةم رااوذ يفودو اهتنب ةاتفلاو ةمرلا يذ ءاقرخ 1 ىل ليقف اءمنع تلأسف

 شفخالا ناماس نب ىلع ( ينربخا )يهمنا هنافو يس-ىفةاورلا تفلت>ا دقو ةئس نوءبرا هلو كالا

1 
00 

|] 
00 

 حلا حراج وعو ىو اهفو 4 4ئس نيءلر 1 عل لا 0 || ل بوقعا ن ع ىركس || كيهس ينأ نع ٍ

 نع ةفلخ وا ) ينريخاأ ( هردشا اه ِئ د 50 اا ةلمر || يو يوز نئدو كلملا ديع نبا

 أ لاق نيمبرا نإ اناو مرولا فصن تغلب ةمراا وذ لاق لاق يدع يلا نبا ىنثدح لاق مالس نب دمت 1

 كلذ ِق هّشنرط ُُق لاقو اماثه دير وهو تام هنأ فارغلا وا ىنادحو ماللس نبا 2

 لها اع نسل نَولَها اهب ىرحاو ل اهلها نإ تيد نراعل ١ م

 ظ لاق طاير نب رب> ىنثدح لاق يدسالا كا مسالا ينأدح كلملا دبع نب دمحم نب نوراه لاقو ا 3

 . ةالفلا تعاتل كنا يدسالا سيلح هل لاقف ةيباعثلاب ةالفلا هيف فصو هلارءش ساذلا ةمرااوذ دشنا 3

 نه جاحلا قيرط ىلع اهو مع ىف ىرفح دحا ىلع ةمرااوذ ردصو لاق م اا كتدنم نوكشالا 8 أ ١

 لاق ةرصيلا ىلع بفرد اماؤ :ريغلا | 7

 سياح ةيباعثلا موي لاق ملا فئاخل ىناو اهللاعل ىنإ 1
 رفس نكت ملو هلم تر رفق هاو نع لزن ةالفل طسوت اما هلق رمش رخاناذه نأ كافر :

 كلذ دنع لاق هنإ لاقيف تام ى> ترش اهم اند املف ةماعطو هبارش اهم ءاعو هلم ا

 ناوه لها 01 ابا اطملا اونيها د ةلاسر ىع نات ملا غلاب الا أ ل ا ا

 ناول_طلا نم ثاتلم ينال * ةلضع حديص ينتك رت دقف

 مهام يفهلهأ ىلع تدرو هتقان ثناء رز 37 ذو ةصقلا هذ ينالكلا 0 نار دما ينريخاو نوراه لاق ْ

 ا
١ 
 ىقلعتلخد لاق 4 حولا يبا نع ىعءيصالا 0 ياي 5. نع زيزملا ديع نب دجأ ) يئريذا ١ هس وق 1

 يا معزا ماي ايا دحاالام دحا هللاو يند>ا لاق كدحم فك هل تاقف هسفنب دو وهو ةمرلا يذا ١

 لوقا ثيح دحا ملام دْحَيأ

 ىلع نيد 23 نيبلا نيده دد-وو ةفيلخلا عل علخ هيلعو ام مم هدد و يد را صقو هوذا ايكرف

3 

0 

 ١
 اهءاح م>أ دق سفن دو# نإ نياك ىئاب قزرأاا ةادغ ىلا 0

 ااا االلااااب ااا ١

 ( رشع سوا يناغالا كا 97



 بفف#
: ' : 

 اهماذحتا داؤفلا تاعولو باصم * ةين نارقا نيبلاءادتحا رذح
 هلاقام رذ : ناك لاق

 نال تلمحا دنقلا نط املع« + تماع'دقو :ئته تفرشا دق براي

 رانلا نع ين>زحز بركلا جرافو * ترضتحااذاىمس> نم حورااجرخماب

 لوش كلذ يفو يردبحا يف هذه هتينم تناكو هجولا وأ او

 اقر>ا ريغ اهغاوص ةفوفم * اهدعب .تسباث دا 1 1

 / مهجيفادح لاق يدزالا مهاربا نيباهولا دنع يندب ( تايزلا نب نوزاهباتك نم تذعدن (

 - يكتشاف هب ةم رلا وذو ار ح>ح تدرولاق هسانع 0 ,جاجحلا نب دمحم ىنثدح لاق ةدعسم نا ْ

 | ةداوعأو هدوعتأ ت :كو هناكشيف 0 رعأ يق د ج رخأ نأ تهركوا 53 ىلا 0

 ' ويلات *لا ايأ اب هللاو يدحا لاق ا تلقف لقثدقو موي هتببأف نيموبلا و مويلايف

 لوقأ ةادغال تول

 اهماجح محأادق ينفق دك *« .فتدم يعاب قرزلاةاذغ يناك |
 أ لاقىرفنملا ىسيعنب يسو» ىنأدح تايزلا نب نوراه لاق ةادفلا كلتال كلذ ةادنلا لاو اناف
 ' ظن ارمج وف ةطوتلا حشا هنآ ةمرلا َذ ةّتم تناك لاق مع مع قب نء لجر قر لا يبأينربخأ

 كلذيف لا

 ىل>- رعت وكشلاجاس تدمو # يف 2 - > يلا بالك تفلا

 ينب ةرايز كلب انحتحاو 00 :ء ءايشالا تقخو تلثت يندجأ دق دوما اهشْنأ دوعسلملا# م مث لاق

 ود كرو ناك داو هدوزس ن نخب امم ا هلإ ا لا مم لاذ مك ان كل لهف نأ و

 | غلب و لاق هي تناك ىلا ةطونلا ترجفناو بوكرلا ند تيفعأ دق تناكو هب تصدقف هس 0100 رلا

 | ىلا لير ترجفنا يب تناك ب 3 ةلعلا ناو 06 تافلدلر ًائيش اندرأ لاقو دهدو هيحاص دعوم

 باك ن 0 رمش قاع ذم لك َجأأ ل اليو ىورح ن1 نئدو هءلع اولك عا

 ةرعدا نت لع نب دمم . نع تايزلا نب نوراه هرك ذو ةديبع وبأ لاق ( ىديزبلا دمت ن هللأ دل بع |

 0 الل || وذ رضتحا امل لاق نان نب زب عجل نع نع ىلأ نع دبا نع

 يور نابثك 0 متأ نيأف لاق ٠ ءانهدلا كو ف نو كب ميس فكف اولاق داهولاو ضودغلا

 لئاه وهو لهر |١ ىف كل "يع يكلف اوللق كارلا ا ناتقرمشم نانتلمر اهو لاق |

 ردملاو رحشلا هل انلمحو هانلمح مل ءاملا نطب ىف هياع اند لاق داوعالاو ردملاو ردعشم || نبأف لاو ْ

 رجسشلا كلذب هورادو كانه هربق اوله لبالا ن لَك راايف دوعصلا ىلع ىوقأ يو نشاكلا ىل اع

 ىلع ودلاب 0 ءانهدلا لخد نا لق هتبأَ هربق و تفر اذا َتناَق هربق يف هولدو ردملاو

 0 نا قلو احا وعول ا 1 هد ماال ا او نور لق تدل ويس

 ةعرص ةمرصأ ا ناباقي عراوش ليجا يو سعاوالا لياقم ءانهدلا ل طسو ند قا:ءفارطاب ة ةمرلا



00 
 للا دل ل تل م ا 2 ل فش وت ادع نشكو تال © عت و ذا ج12 >2 2 2 1702:2170 5ك ه2: اطال اا ال0001 تن فساتن تقل

 0 ىتسالو ىوطب نان م ءام درواذا ةمرااىذ ىلا تحاىد نك لاق درت نب ءالعلا نع

 لوّش هتعمق لاق نشطعلا هدهخ دقو رفلاب سم هنأ ريخم '

 رانلا نع ين-حزحز بركلا جرافو * ترضتحا اذا ىح->حنمحورلا جراي ْ

 ىسع نع همع نع ىعءصألا يحا نإ نحر اادع نعديرد:نب نسا ند نر
 كباسحميف سيل 'يثب كنءسك ال هللاو لاق غرف اذاف رعشلا دهني ةمرلا وذ ناكلاق رمع نبا
 لاق بوبا يبا نع عيكوو ىلع نب نسحلا ينريذ-ا ريك أ هلاو هللا الا هلاالو هللدلاو هللا ناحس أ
 نيب ماق اذإ ديفلانأ لامتو عوشم لا نس>ةالصلا نس> ةمرلاوذ ناك لاق ينالغلا ةيواعم ونا ينأدح ٠

 نع نح رااخ ا هللا د ربع باتك نم ت>سن ) عش نأ قيل هللا تت

 ىل لاقف يلزنم ىلا اريثك يعم يي ةمرلا يذ وذا دوءسم ناك لاق ءالعلا نب ورمع يفا نع

 ةمرلا يذ يخ >ا يف لوقا ىذلا انا ىلزنم نم 3

 هدفاو تام عج وم انالك ىلإاو * ينناسانلا ىلا ال وكشاهللا ىلا ا ١

 ةءرلا يذ ىخا تنب لاقف ىلل نم هل تلق

 0 مهارإا اي ىل لاق ينقل الدجر ناك مانملايف تير اف ىلع كلذ رم م هلتلطأ تاجرا

 | ةمرأأ يذ لوق نم تن أ اذ لال كلَع هب بحمل ىذلا اذه كئانغل رعش كايعا

 ظ رطقلا كاع رجب الهم لازالو # .ىل- لا لع راد ىف اسانالأ

 1 ةيروخاملا تاوصالا هذه يف ميهاربا ربخ رك ذ اجه

 ي# و 0 نع يلصوملا قحسأ ن قنءا ةنا ن١ نع زيزعلا دبع نإ دن رح

 النه تلد فا هللا قاذخام قفا وه اذاف هتدلغف ع بارض ند توغءدق ر ءشلاب 8 0 تيلاف لاق"
 ا

 6 ةبروذام نال هيف تع .٠ رءش ىلعو هيلع تيما ةمرلا قد م ف ءانعلا

 عجاورنيضم ياللا نمزالا له + مع مالا_س 27 قرد

 رانيد ىلأاب توص 1 ىلإ ضو احر ريطإ داكو امة ساف يداطا ع تنغو 0

© 

 هدسس وح

 رطقلاكئاعر< الهم لاز الو *« .ىليثلا لع يعراداب ىعلذا اذا

 ردك ةيفي_ص لايذالا امرت * ةرفقب ماش ريغ ينوكت ملولو

 اك وعدب يماس داعب و يمحأ ا ير اداب لاق هناك ءادب انه يع د اايهلوقو لب وطلا ن مهضو مع

 هرم ضرالاو تاومسلا ف 1 جرخي يذلا هلل ايدل - وع هلل لوق هلمو ةماللسلاب |

 محر ريل يذلا مسالا م اقما| 20 هنا الا ة م ماحر ' يموهلل اود>سا موقايلاق هن أك اذكع ةغللا لعأ]

 اذإالالا_ملا رطملا لهنا لاَقِي يراملا لهملاو تيلب دق تنك ناو يماسا يأ ياا ىلع هلوقو هنونفأ||
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 3 وهو مجرالا نزل ىلا مسرم اشلاو دتمملا رب ا ه عردالاو ءاعرجلاو لاس

 | | ةراحلا ةفيملاو حابرلا يعل ةيقيص ل الأ امم رح رم 2 الو تا - ” همق ن نكي ملام رفقلاو ا هندحأ و

 كلا ايلكاوأ اهم ينعو أر ما ليذن اههش مرا 0 دلا يفت يتلا اهرتكلم ايلارذأو

 يطسولاب ايرو>ام ىلصوملا مهاربا هانغ اهنفدنو راثالا ىنعت يهف جاحفلاو ماتقلا نم ةربغلا 3

 كتسدوص ١
 عجاور نيض» يناللانمزالا له * امكلع مالس يم ىتلزنما 4#

 عقال لا رابدلاو قاثالا "ثالث - ع. قتلا تكي و وأميلستلا عج حار لهو

 عضاولا ءابظلا الإ اب سيلو * يبحاسا تاقف 00

 ظ
 ظ

 د ل اع ل لع هيام "اك يصايصلا محس ةيشوعو

 ةلاهطا ىم هلاو نامز عع 500 نمز الا يس ولا ايروذام مهار ١" ةانع لد وطلا ن نه هضوىمع

 ع عضاو و و 4 يا الاو دق ىناللا ءابظلا نم عضا وخلا ةفنا اه دحاو_ ردقلا اج ءاع بصنن ىق ١| ةراحلا يصثالثلا يناثالا

 الالجاملع ناكيتلا ةللغاو ةيصيص اهتدحاو نورقلا يصدايصلاو رقبلاىنمي ةيشوملاو اهسؤر تاطاط

 هلوق ةديصقلا هذه نم هيف ىنغي امو داوس ىف ةرمح ةوحاو 05

© 

 سس وص
 عفان ةبامصلا ءاد نم كاذلهو * اهرايد يف ةرا ظن رظام سنعلا فق

 عباران ل هت افالإ ضرالان ها 0 42 مل ىثغل امأ لاَ

 عمادملا شر وا تا ع عع 1 لولطال - لقو

 / 1 !"هلمفأام لالط الا لكلام يأ لالطأ 3 لقاام يأ 1 ال لقو مقملا عدارلاو ةقانلا لكدعلا
 نع تايزاا نا 56 ايروذام ىلدوملا م هأ ا كاع عومدلا | يدحعطل 0-0 7 عمادملا شرو

 دشن ل يل رسوب رئي يامر 1 5

 اق لاق !رماش كاوا لاق يرت فك سار : انأاي هل لاق م عرف املف « اكيلع,مالس ىم قلزتما |

 0١ ]1 ىتدح )' لبآلا لاوبأو اطقلا كفصوو نمانلا ىلع كؤاكب لاقءرعشلا ةياغ نع ىدمقأ
 اذ انرك اذ لاق دنق نب دوعسم نع ىلصوملا قحسا ن نع ةيثب نبا نع ياوملا بييحو ىرهوجلاو |

 مل ثدح اذا ةمغنلا نح نينيعلا واح ناك لاق هنع اولأساف يابإ كلام نب ةمصع لاقف موب ةمرلا
 ةيم نأ ةمصع اره يل لاف ةرم علم 6 هاإو ينعمح - نستورد كدشنأ اذاو هثيدح ماس

 لوف ىلب | ال !!وفع دقو ا 2 رظأ ف هح :مأو رثأل هافقأو ىح ثيخأ رق ةئمو رقنم نم

 طاق اب لعف لاق ىلدحلا ةيناع تنب رذوحلا دنع هللاو يأ تاق ةيما 0 ةقان نم كدنع

 1 نءحتجا ةمرلا اذ نيأر املف لا وللا فعال ذلاو فولخ موقلاو ةيم ةل<# ا ةفدرو بكر 0

 نهدشنأ يل لاذ ةمرلا اذان اندشنأ نونم ةشرط تلاقف ماا اةساحف نها 1 1 انما :

 لوي )| هن دنضق هندشت افةمصعات

 "بة يهوه يهود لحج حو 5

1 777 

- ١ 

8 



 )؟١٠(

 هعاوذ لم لتاو1 لجل يرذ ف اك يع ناذط ا ىلا 0
 ا هيلع تك قوردع © ملاك ب تلقلاو , .نانعلا تاق

 هساعمو هلا اهلا 8-0 »+ لجن ملوقار ناو 5

 هلوق لعدم ى _- 5 2 لدحتاف ن آلاف هش اعلا لاق

 هذاك انا .يذلا الإ اهنا *#  يدلاام هم كلا لس 1
 هب راح ودع يضرايف لازالو د ىراال ثيح نمهللا ينامرذ اذا

 هلوق ىلع تين يح تدغنا مْ ه.ةأوعو هللا كو ةمرلا اذا كحيو ةيمإ تااَقف

 هنزأ وع امي هبا تاقلا ىلع 2 هوي ه تحرس اذا

 اهردح داك ةسيفئم ةمرلاوذ سف »ع 7 ًائينهو كاع 4م ع اف هللأ كلف هتلتق 4 هش رظلا ت تااّقؤ

 هلوق ىلع تأ قح تدخلا 3 يتيدعاب ريطني

 ا-عردلا اًضنوأ اه م هح ولا كل »* ادب 5 هين مه لوقا كتعرا اذا

 هبذاح للعت قاخ نةهو مدخر نإ قطنمو لسا دو نك 0-5 ف

 ةيم اه تلاقف هبلاس عردلا وضن, نابانل ند لوقلا عزونتو ه>ولا كالادب قف ةهبرظلا تااقذ

 نو ته و 6 5 أوموقف انا | 0 | ذأ 9 تااقو هقب رظلا نكح اضق هب نيتأ 5 ام اذاف هلل كلتاق

 ُك 0 ا هللاوف امممالك ن هو عش راام عمسأو اهارأ ثيح 0 رف تمم 5 تدحر ُ تو امعم

 امعدوف موقلا بان دقو 9 ضمها ت تا هتاف لاحرلا لكل أ بان يح هيف هتفاخ ىذلا هناكم ن

 35-0 اقيساوستا 0

 سس وص

 امو.ه يلق جاه يع ل هبا نينا ياي حاورالا تره اذا

 امدح ناك كيد ىدشت لص ىوه د اعإو 1 نانيعلا فرذنا ىوه

 ياشتلا ء يىطس وا ىروذام مهاربال ءائغلا

 الدب ه نيتلخم عمد وعدت # هما رييزلا ينركذزب يفا

 داك بتوع ا حايرلا يقفو نب اوهتاتقنامطلا يت عةوىدتلاو أ

 لموأ اذعس رف كف. رض تءيش *# عسا نق نإاي أر 0 :؟ ول

 اليمو نيذعسر 0 يرخأ فو

 الثثق ليتقلا اذ مرك ]و راح 8 اعشا لذا اع ك1 ثلا

 ينان ضي رخال ءانغلاو ل الا مون م اولا 0 ريبزلا هن هن ريش ع لتس هريعاو' قدزرفلا وح 50 ءهشلا

 ور# نع رصنيلاب ليش
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 مد هربخو ريبزلا لتقم ركذ ه٠

 ا . ينئادملا | ل الام هش نبا. نع َربَر 0 رامع نب هللا دي .ع نب دما انثدح

 0 ةيوازلا نم هيلع هللاتاولص للاطىف ا نب لع ني هول اريما رأ دس لاق ا ا نع يىلدها"ر 5

 علا محا موبدايز نب هللا كيع 0 | وتلا هءوذي ري ةضن رقلا ند اورا صو ةثئاعو ريب زااو

 هحاللس هيلعو سرف ىلع ريبزلا جرذ نامل ا ياارت املف نيثالثو تس ةئس ةرخالا يدامح نم ظ

| 

 اا هنا رك د نا نيلج رلا يرحا ملا تاو اهأ لاقث ريبزلا اذه هيلع هللا تاواضأ لعل ليقف
 ىرمعلاا.ط لاقف مهباود قانعأت فلتخا يتح اممم اندف امهلا مالسلا هيلع ىلع جرو ةحاط جرخو
 الآ 12 تضع ناك انوكتألو هللا اقتاف ارذغ هللا دنع اعددعأ امتك نا الاحرو اليخ اهتددعا دقل
 اا لا ند لوف اك امد رجا يذ نامر كك كتيديف امااخأ ع نك ملأ ًاثاكن 1

 نابع ةلق لا نعلف ناعم 3 5 لاَقف نايع ىلع نانلا تبلا ةحلط هل لاقف يد اكل

 كد#و ىلا رظنف مغ ىبفف هلاو 0 هللا ىلص هللا لوسر 0 ا مو 0
 لاَقف 5 1 6-0 اقتاو وهزع سل هم لاذ هوهز بلاط نأ نيا عديل تالقق هنللات تكضو '

 ا

 أ هب احأيل هيلع هللأ 000 ادبأ كلت كا هم اهدا 6 1 ميلا

 ا !او مسد كل امو 3 8 ينطوم ريغ 0 هيف فرعأ 3 الآ ع 3 كم نطوم

 نا تدر ضعنأ 0-2 دل. اذا 2 ا || نيذه نعد تءجحأ هلل ادنع هنأ هل لاف بهذاو
 ع

| 

 يف لاو هظفحاف داما 3 ةؤ اها دع اا ح دلخو بااط يبا نباةاار تعذأ م-مكرتتو بهذي تس ااا ااا ا

 نحرلا دبع لاقق هقتعاف 53 ىعدب هل ًامالغاعدف هلتاقو كنيع نع رفك لاق هلتاقاال ناتفلح |

 يملا ناملس نبا أ

 ناعالا رفكم نم بحتا # ناوخا اخا مويلكرا مل ْ

 * نمحرلا ةيصعميف قتعلاب *

 مُمارعش ضع لاقو

 نع هلل ةرافك © .هنيد نوصل الو>كم قّعي

 * هتيج ىلع حال دق ثكتلاو *

 لاق ةداتق نع ىلذ_ملانع ىلونلاد# نب ىلع نع ةيش نبا انثدح لاق يرهوهلاو رامع نبا ىنثدح

 ' يداوبوه مامز نب نامعنلا هل لاقف دام نب ضا.ع نع ل عشا ىب دحشم نع ريبزلا فقو

*# 33 

 نع فن ىلا ن قاتلا مدح َلاَق رع نع ا رامع نبا ينثدح هديري ىضق عابسلا

 نَع اكدَح هالاق عجر م جلا ءاب تح ريبزلا عم نامعالا جرخ لأ يب يمعشلا ن نع هن دح نم

 لاف مشا ىلا هوعدفدامح ينبب ريب زلا يم الاق ناظقيلا ىلا ن نعو فوع 0 3 نب ةماسم

 "جالا ىلا اظرف نا يغمو مهرشو مهريخ را او فوع لاف مرش و كريخ ل



0 

 نتا كي ل يي ل نا يس نط

 كج دي ننتج ع: غب

5 
 ريح

 مسه ل ل ا

 نيس ما نم نيراع ناد 8 هب مم ١ 0 تال 11150 يو دوق رعد زلا اذه لاق 4 و فرعي وهو

 0 عيش و ساحنب ةلاضفو زوهر> نب ور # ماقث ةلعأ قحاب تاه 0 مث اضعب م مضحي لتقف

 نب ورم هلق ضايعىلا يهمني نأ ىلق لتقف قرعلاب هوقحاف رين عيش لاو فوع يف 56

 | يلا ىولع 202 رفعجو يف وكلا ىل> علا ىم وهى نب يسعنبدحا ( ينثدح )زوءرح

 انتدح ىكاق راطملا ف اخ نإ ىلع نيد تنجح آولاق ىفريصاا تيعوبأو سا 10 2
 اسال نيسان ىلع نع هك نع د#ت نب رفم> نع يروذلا ناماسن ء رافغلا دنع نب ورمي

 0 ىلع كل لوش هل لف ريب زلات هياع هللا تاولص ىلع ىللاق لاق سابع نبا يف ن؟دح لاق

 دخاداقو كاتكذ تالاف ”د> | ىذلا 8 ةركم ريغ | ا يناءباب دق تسلا هللا كتذشن بلاط

 1 52 1 راو لع مش لع لرش دا 0 م هنيدحيف ىح نب

 هريخ. يف فاخ نب دمحم لاقو عمطلا ةدشو فول نك أمم ةدحاو.الو ال الاقف 'ىؤب ار رات

 ١ كرف ةلغبلاب اعرف ريحر :أ| لاقاع 1 00 اادم اع ًاياع تبا الا ةالس فول عم ريدر لأ لاَقو

 رعب زايهللا كنادشن لوقت هن هلع 2 0 اهمتباد قانعأ تفلتحا قح اوندف هعمتبك رو

 لاقف لس سو ةءاع هللا ىل< ينل يف! ينرف كحلاعأو ىنلاعت نالف ىنب ةفيقس يف تنأو نأ ت 5 لآ ريتا

 تدسن ام 2 زاا لاقف ملظ كلوهو كنتاقيل هناا أ لاق قامو تلف ضل

 ير ءااقال حر مكن 8 كسر > موقلا اواتاقتالالا ىلع ىدانميدانو اء>ار لو

 نمو مماعاودشف سانلا نخأَو ا املا 0 امبللأ نع اممللا مالسلاهيلع ىلعلاقف همديف طحشتي

 نبهللادنع نب مهارب | 1 اونافنالو اريدم اوءشالو حرج ىلع وفدا او>رصن خارمدلا

 نب رد نع ةلدرع نب مصاعنع صوحالا ىفأن تايمر ادع نب كادعسا نع يوز#لا بويأ ن 11

 لتاق زوهر>نبااذ_ه لاقف تا ءالاق ا !اهيلع ىلع دنع ادعاق ت :5 لاقالا يسال شديح

 هللا ىبص هللا كور تقع ااا ,|لتاق ن اديا لاق بايلا ىلع ندا س ماوعلا ن اد نا

 نع ريب زلان ١ نءيرحو يد دوطلا ىنربخأ ريب زاا يراو- ناو يراو> ين لكلنا لوقي د

 يأ ريرلا لئاقز وم رج نب رعوغاوا ارنا 0 نع ةوسعنب هللا دبع نب ملاس نع اد نب ىلع

 بتكف هيما هل ر 1 ردا ا و نجسلايف ف ذقف هدي يف هدب عضو يت> ايعصم

 ينربخأ هالخنهلي بد ل ريب زااب مك ينب نم نا تزالأ تعاصام. سكب هللا ديع هيلا

 | نيتسو لس وأ هن نيتنمو مب - نبا وهو ريبزلا ىلتق لاق همعنع ريبزلا نع ير او ىموطلا

 ةسر ليفت نينا رو رمح نإ كار ك6 راع تلال

 رعم ريغ ناكو اهلالا موب «# ةممب سراغزوهر>نباردغ

 ا ناسالا شعراشتاطال # هند_دول 0

 (١ذدهثتسملاةيوةعكياعتناح# اءلسملل تاتق نإ كنيع تا

 ا 0-لا ىلا لاق ةيفلالا دهاوش ن نم تيبلاو دمعتملا يورو 0 227 ريزوؤزؤزؤوؤوؤووووووؤؤووووجججمج ل يجب ججج7حسص ل ممم ب يس سس برب للي لب بمر ريب ب



 ديدملا مرك هتبحس ح جعوشس # ىداكسص ءالأب وذل ريب ر نإ

 ددرقلا عقن نبي كدا ٍرط 18 2 هنلي مل اهضاخ لد ةرهغ 2

 ىدتغوحوري نمي ىضم ن .: ف 2 هلع ادب ترمطاف بهذا

 فلخ نب 2-1 اهرب ) ىربخا ) ركب يأن ب هللادبعدنع رع لفو رم دنع ربب زلا لق ةياع تناكوا

 اوأ نعورمج نب دع نع ةعدج نب منيولا ان نح لاق ىف جا انئدح لاو ع نب ور + نب دان ءعكو

 2419 يسوطلا(ينربخ اوين ا دملا قع عمج نا لس راو سا |يفندح لاق عيكو ان ربخأو نر لا ددعن 6 - ,ةملس |

 امدح الا ١

 دحاول اكو ىلذبا!يمو» نب دمج ان دح لاق هش نب 0 (قركتاو) اثقل و نإ ماشه نيا ٌْ

 ديلولا ن ادعس وردا , ليلا . نعيديز ريل ىف رين 1 نرققت نع ودلا

 0 ةكتاعقيدصلا ركب يأن  هللادبعج وزنا ولاق مجاياور تعج دق وابم مص ةاو 10 موده ؛

| 
 هتيلغدق تناكو ا 3 هلا ز>واه ناعم وأ ماقعىف ماعو لامكو لاح اهل َه 07 تناكو لش نب در ب

 وهو عحر مث ةعمللا ىلا هجوتم ركب ١ ؛ وبأو ةعج موييف اهيغان,ةياعفوهو هوبا ركب و أ هناع ارق

 اهبف ناك ةراجنو قوس ن 14-001 ناك دقو لاق م سانلا ىلدوأ لاق لاو تءمحأ هللا ديع اي لاف اغاني

 اهقلطف اهقلط ةال_صلا ضئارف نع لولا دقو: راجل او ن تاع - نع ةكد ,اعكتلغش دق ركيوبا هل.لاقف

 - لوشي دورا 00 ا ال ةقيلطت

 ا عءكيدل # ةل.بَو مد لك يلق كناعأ

 ل لا يو قا وم قطو يا 0 رجح

 1 ريغيف اهاثءالو # اهاثم مولاقا طىلثهرأ لف 7

 امعحاردق يبا كدهثالاقف ةكتاع محار هللا 00 ةو هيأع فرشاف هلوق 10

 7 0 كدهشأ ى اعت 0 رح تنا نع اي هللاقف نإ هل : 1 لعقد

 : كوب وهو رادلا رخو م ىلا ىرجي اهلاجزخ كما
 ناكوهىدذلارءالل مجورو# ةييرريغيف تقلطدق كناعأ
 نيابتو ةفلأ هيف سانلا ىلع « مئارو داغ هللا ىعأ كلذك

 نك اللاب رقدقال ياقو *« ًارئاطقرفتلل يباقلاز امو

 نساحلاكيلع تمت دق كناو «ةطخس كف ىرأاليفاكنمل

 ناشللا هنازدجول سياو * ههجوهللا نيز نم كناف

 فئئاطلاب هباَصأ ىذلا مهلا نم تام امافهدعب جوزتتال نأ ىلع اهعجار نيح هل ةقيدخ اهاطعأو لاق ظ

 لوش تاعنأ :

 روكذملاتدبلاىف م اذاشن وك. اهريغنم ناك اذإو ءادّتبالا خاون ن٠ وهسيلو لعفنا ا 120 1

 ما فال اقالخ ًارمعل تِمرك 1 نآو ديزلءاق نا لاقمف كلذ ىلع ساقي ظ



00 

 اربصاوجابولا يف ىحاو رك ١ » يتق هلثم ىأر نم انيغ هل
 ارحاعرلا كرتي ىحتوملاىلا * اهضاخ ةنسالا هيف تعرش اذا

 اربغا ىدل> كفني الو كياع * ةئيخس ينبع كفنت ال تءسفقاف

 1 090 حايصلا ليللا درطامو * كيا ةمامح تنغامرهدلا ىدم

 نب ىلع تتفت-اف يتفة-اف لاق هدعب جوزتا النا ىلع ةقيدح يناطعا ناك دق تلاقف باطلا نب رمع اهطخخ

 8 0 رمع حرس رمع تج وزتف يج وزن وهلها ىلع ةقيدحلا ىدرلاقف مالساا هيلع باط ىنأ
 ىلنإ ىلع هللاقف اهب ينب ال مهاعد ينعي هيلع هللا تاولص بلاط يا نب ىلعمهيف مسوهيلع لل ىلصلا كوسر

 نب اناف ةكتاعاي يرتت 1 8 اهل 4 | رك ا يت> رتتسن اهللقف اهايا اهركذا ناديرأةجاح ةياغىلا

 ةكناعاي لاقف اهجارب نم ادبام الا 2 روظي ملفاوط ما ءيلع تذخاف كبك نأ د ريبلاط ينا]

 اريغا يدل كفنيالو كيلع * ةئيذعد ىتيع كفنتال تمسقاف

 اتهسلرك لاحم انناف انفو لمع لانو ظنا ىلإ تدار أ امولاقفاذغىلاتدرأ امو رمح هل لاقق
 1 س>اام رمع لاقف خارحم نا هللاو ترضع يش 2 يثادهو نواعفت الاماولوقننا هللا

 هينرت تلاق رمح لثع امل نيس

 بيحنلا مامالا ىلع نقال * تح و ةريسصعإ يدوح نيع

 بيلتلاو جالا موي م سرافلاب نونا انتم

 بور#ملاو باتنملا ثايغ رقت_هدلا ىلع نيعملاو هللا ةءصع

 وعش نياك نوما هنت دق © اوت رعت ةلاوعا شل لحال لذ
 ش ديا همر تلاقو

 «٠ وص

 دوحعملا يلف نمضت امث # دوع ينيعداعق داقرلا عم

 دويع نوتماعلاو اهزوتف“ » يمر لع تن هلا

 ديهستلا ىنيعل ق> مويلاف « ةيمكراذحىن روب ناكدق

 ديعصو حتاف-د نيرئازال * كو

 ماوعلا نب ريب زلا | طخ ادع تضقنا اءاف يماشهلاو دا نع لمر فريف سيوط هب هيف يف

 نبا اي تلاقف ةندا 1 راع ارم تناك كم 1! لا 000 اماف ا
 لاف ع ركب فاو مللو ةيلعللا يلص هللا لوسر عم تياص ىلهم كتريغل عدا نا ديرتا ماوعلا م

 ترماءافةدعاس ينب ةفيقس ىب اه ماقف جرخو و حيصلا ةالصل ءادنلا عمس املق كينمأال يفاف

 ةكتاعاي لاق دحسملا نم عجر املف تعجرو كدي هللا عطق كلام تلاقف اي ىلع هدب برضض هب

 نوطيقلا يف مويلا ةالصلا كدعب سانلا دسف هللا دبع انآ هللا كحرب تلق كالصم يف هكرأ م ىلم أ[

 تلاقفهتنر عايسلايداوبريب زلا امع للتقاءاف ةرجحلا يف اهن» لضفأ تلا يفو تيبلا ىف اهف لْضتأ

 درعم ريغ ناكو ءاسقالا موي © ةمم سراشب زوهر> نبا ردغ

 (رتع سداس ب قانآلا 17 ]



 (ا1:)

 ديلاالو ناسللا شعر اشمط اال *« هندجول هتمن ولورمعاب

 03240122 كلع كلح © اهلل تلق نأ كما كه ظ

 هدخ عفر نم لوأ تناكف مالسلا اء,لع-بلاط ينأ نب ىلع نب نيسحلا اهجوزت اهتدع تضقنا املف
 لوشو هير تلاقو لن موي هب يضارلاو هلتاق نعلو هلاو هيلع هللا ىلص بارتلا نما

 د ءادعالا 7 0 + انيس> تدسأ الو اننسحو

 ءاليرك يَردف نزال تداح # اعيرص مل هورداغ 3 ا

 , ناورم نا لاشو كما 0 ةداهشلا كاز نم لوش ر 2 هللا دنع ناكف هدلعلا تحاك أ

 011 لد هنا كونو شب اج عال 0 تلاقو هيلع تعئتماف مالسلا هيلع نيسحلا دعب | طخ |

 00 نع ديلا 0 وا لا

 دام نعهسبأ نع دا نع يي ديما «هرخأ) تا لو ع ناب أ لع نشأ
 عتيل لو» كاي و
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 د اناا ولاق ت تاتق الكو هللا يب تا راما يل يراوحب تنلثو هللا يب : ةفياج |

 ىلع ىم مين اولاقف ا ع دير تير ناع لاق ءذع ن ا ا هذه أ
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 اهحرخت صول ذب ن و ام قع انغيف اهدامءاناكو رووح يناغالا. 2 در 7-0 تاك او كلذ 2 ١

  قدساو عماج نباو مهاربإو حييلف لث. منع لذي تذخأ نبذل رباكالا نع ًاضيأ تذخأ دقو | 3
 , ةيراج ريئاند يفاعت عماخن او انأ ت لاق سأ وع :دح لاق ةظحج ( ينريخأ ) مهئارظنو

 ا ين مدح لاق ةبش نبا نعيم.ثا ضو نوف 13 1 تناكام اريك ف ةكماربلا:

 د هيراتحا انوص تامع دق ريئاند كتنيا نا دلاخ نب يل ىل لاق يبأ ىل لاق لاق 2

 , هيهرك افدهرك ناو كسفنا هيضر راه يضر نانا تاو كل يتح كباوعا دتشيال اهل تا

 00 كف رولان تقف ينأ ىل لاقف ( لاق 7 كيلع هذرمت يتح شم 3

 تنك ذإ بدعم ريغ كدنع نوكيف ينبحجا كل لوقأ نأ ءرك أ لاق زييمتلا حر ةنطفلا قاث دا 0
 | لوفأنا » رك أو فقأ الام ىلع اهفئاطا نيف هل كتءاثد ننر يدق

 ١ راسن دم كلذ فداضص اذا هيرو 0 ١١ مث اعاو دو اغام ي نم غاب دقو ىبجسيال كل |

 56 لاقو هراد ىلا يب لسريس هنأ مهملعي ه.دخ ىلا مدقت 0 ملا تيضف لاق ابيوصتو ' ش

 , كاذب ىنتررس د تدضأ ةلللاق ناف ةمسحساو ةحنط ىلا تراك دل ني | كءاح اذا َ
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 ِ تاكماق با د ينأ لاق قدسا لاق تا اع قرورس لوز الثل يف .ءاعأ الأف 4ه د ناو 1 0

 ١ ضريىعا تب ا تلاَقف مالسلا تك رو ةرات ل ءارو نم ةيراذا نعت تح اسف تدصأ دو ةراتساا اذاو

 1 يي مهانغب نوئتشي سانلا نا لوش ريزولا تء.س دقو 0 كلا كسل مدش دق انوص كاع 1
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 : لوقت تتقتو اهدوع تذحاف تاه كلقك كلذك نوك لآ ىلع 2
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 معو مخنملا_ىحي نب ىلع رك ذو يلع -ولا يرحم يف قالعم 0 بح ىلذيلل ءانملا
 0 مههار 1ع د 5 كقرصنو مقالطاب ىمأو ل ن-شرلا اهلا 50 لاق هه رطلا هذه 2 طاش

 (ينثدح) ياشواادم 32 ىلع لاق قدح هرهقتو قفربهلتخم اهنار | لاق | ام ر تك هل لاَقف يدهملا

 فغشو اميوهناكو ةكمربلا ريناند بطخ د.شرلا نب طلاص ىلوم الاي 2ع نا نوده 3 هللأ دنع 9

 تماقأف هجن ٍ 5 0 نيسحلاو لذبو د.شرلا نبا اص هالو أماع عفشتساو هندر
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 تعا ضنا ع يل ا ام ع ىلا نو د تا تا تن نيني

 ىر# يف هيام اا لل ا انغلاو ةبدن نن فاق رعشلا ليوطلا.نم هضوسع | '

 .(ةلا

 ليلق برضلاو ءائغلا نسح ليقع ناكو تاه نادل اهلاح ىلع كر مو بخ ام ىلع كلذ امفطعإ م

 | :ةدح نسحلانب دم لاق مدقتلاو قذحلا نم عضومب ناك هنكلو ةعئص ريبكب هنم انم.سام ةعنصلا
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 هيلغل ليقعو امون قحسإ تدهش لاق ةبواعم يبا هنخأ نع ةيراح وا

 © ' وص

 قدحلا تت رحااماذان اماعاأ دنع * يبسح>ام ي .دعلا ةئبأ ت تاأس اله

 قلت ضربا ماع يصاونااثءش * ةسباع لاطبالا ليلا تلاح

 قدحسا لعغ لاق يطسولاب لوالي: فيف>خ زر نبال ءانغلاو هل ححصي ملو ةرتنما هنا لاقي رعشلا

 سانلا نع ند رضصح ن 9 ريحا ل نا اطرا ةعبرأ ناد 1 د قفصيو برشيو هكيعشسا

 يمر || صفحوبا لوق» ريناند ىفو لاطرا ةعبرأ ىناقس ع نم لاق ءانغ

 كس وض
 اهاسني سلاح ىسش فكو #* اهرك ذاف ناسا ريئاثدىذه
 اهاقلا هيفك يف ميلا سفن # تزرب اذاتناكولةللاو هللاو

 لاقو ثدحم فئنفذ جزه هيو يطس ولا ير يف قاطملا لمرلا نم هو ليقعل ءانغلاو رعشلا

 تار لاق قراخ نع بتءدم نب رباح ىنادح لاق د ب ىلع ىنادح صهاط يبا نب د دمحأ

 "يلم دق هله را مل ن يف وه اذاوانل زنق ىلاح لم لع ىلا نب ميهارباب ينا تيفاو نيحف

 نع نان دع ١> منا ؛اصولابةءولمم رادلاو جر لا يفلذ>د 6 < فقاوهباذاو راكلا نيمالاده مم * 4 مع

 بابلا اذه يف اموق لاقف هلوسر ان» ا جركلا يف ضكنت ري نولعسو يف دمو تابانرسسلاو لوبطلا

 هنع 0 مر ف مسا نأ مكايإو غلب نبأ يبان رسلا 0 ماو امُراف ندصلا يل امم

 نونرمضيو نوم زي نوئنملاو ئراولا اذاف"انيغصاف لاق

 اهاسني سيل ع قد 5 #2 6 او يئاسذن ريناند ىذه

 ظ ةادغلا ىلا هنع رصقن وأ هتقبط نع جر نأ نم ارذح هعبتنو ينانرسلا عم انقواح قشن انلز اف
 | اب يراوكا لوحتو ةرص دعابتيو هنالو> يف ةرم انيلا وثدي هماسإام جرح | يف كوي نو

 قوما ا ىح هنو
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 ىقالا 1 ا اذا 28 د قرطم ني>ال ءامسأت قرطالا

 قاحي بحلاةدجاموب قاب نمو * اهايو جوب يلا امو جوب

 5 دواس مومجبا ىدرسلا ى ضيف لاشلا ل حرس نإال هيفو ق>-ا ن ء يطسولا

 م.اقلل هيفو يطس واب لمر فيفخ ةيولعا هيو يطسولاب لية“ يفان ديعل | ان .هيفتنأ هنن نير

 ىو مهارب | 2 كوأ لق جحسم نال هيفو هلانغ يف حيد ع لدهر ف.قخ روزرز نإا
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 ردنبلاب لمهر قرا هفو ياشطاو يملا

 يي تاج واحلا

 سيقلا ”يرمانب فافنذ> نب ةيصع نب هاغقء نإ حاير نب دبر ملا عب تر 00

 ا درا ن رضم نب نالعنإ سيق نب ةفص نب ةمركع نب روصنم نب ملس لإ هن لإ ١

 مهاس راو سرافو ةيلهجلا ءا رعش نم عاش وهو 97 وح فاح ناكو )١( ءادوس ةمأيهو

 ةيواعمو رذدص همح يني عمو ةربوت نب كلام مم ناعما نع ل مالا ةق.طلا يف مالس نبا هلعحو
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 لاق مالاس ني دمحم نع ةزاحإ هفيلخ وبا ( 0 ) يخءشلا رام نب تت ديرتشلا نب ورمح ىتبأ|

 نب ةيواعمو وه ناكو برملا ةبرغأ د>أ وهو ًاىعاش اعاجش ًاسراف همأ يو ةبدن نيفافخ ناك
 فانح لاق ورمع نب ةيواس٠ اولتق املفةرب زخلا موي نام .ذ ينب ىلع اراغأ ديرشتلا نب رولان ورع

 0و ةرازف رد يفب سراف دع 3 وهورامح نب كلام لعل ل مص دس هن دقأ و اول مرأال هللأو

 لاق هِلَمَمَف هئطق

 اكلك تم نع لع اديقق © اه يصادق قي كت نآف
 اكلاه ران ال وا ادحم ينب

 اكلذ انأ يننا افافذ ليا رطأي عرلاو هل لوقأ

 لو يذلا وهو مالس نإ لاق

 ال 700 هبوه ر >ذا رجامهلت عفر

 لل قابلا انآ ام. © دراضلا' يب تتحاات "دمعي
 دراخلا ًانلا ع كال ١ نإ دقق اميش تال الن تا

 0 ينريخا ( ىماش طا 0 رصْنلا 6 3 فدفذ 8 5 يبأ 25 هللا ديبعأ نتنيلا نيده يف 1

 ناقع نب َناَيَع نب ورم نب عداغ نب دلاخ نب ور ع نع ع عيا نع دعس نب هللا 0

 سادرم نب سامعلاو ة ةبدن نب فافخ نيب ناكام ءد 3 لاو يماسلا جاحطلا نع هنع هللا 5

 نب سايع غاب ام اق غاري ن نان عااد رهن نساع نامهل لاَقف 00 0 ِق ناك 2 نا

 فاذا كاضدطا تالت امو سايعلا طهر 2 0 هل لاف هب ند_ءق لاصد هءلع كلذ ينابو نَا |

 تالخالا 0 كيلاعصال 4ع -لاكم «و ئربمالا هلفو بر ءلا اين بلا 3 انساه توملا 5 هام هْؤاَقَنأ لاق :

 ركت] نا ايسايعلا حس ريشخلا هريذاق نايعلا 91 يتفلا قاطناف هن هنوم امنع قد هباح تلإط دقلو

 يف اع ينفاذو سما يف امب مدالا ىضم دقو هلهج ىف فام تسلف هلضف يف مصالاك نك 1مل نا

 لاقو ىنغت ىدما اءلف دع

 ةبدنو ءافلا فيقختو ءاخلا مشب ةبدن نب فافخ همساو ءاخلا مهب ةشارخ وبأ هتينكو (1)

 يدادغب هأ مع ننس م مس يو ةدد> وماهدعل لادلا هم نونلا حتش

 ماخ دقو ىولع هل تفطع يورو 6
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 داع رال قراعملا نمالل ىلإ © الرد: رم لازال فاتح
 دان ةيهادب ممل تيال'* ماس وب كتيناغام اذا
 قد نع وعمف يان * 5 04 زر شاعملا 1 دقو

 مث ال هللاو فافخاب كتلاقف ىنغأب دق لاهو 2 ينب نم ا ف وهو اهانذ 0 حبصأ مث 3 لاق 5

 م 5 : فاضل  يحأ نأ ل 5 كناو كف : 3 ر نكلو ك.أو كب تعا كضرمعأ +

 0 يالا 0 ا يف لاش 0 ١ يف 0 00 يلف بر ءاا ا يتنا 2 0 تيقثا

 تينأ هللا وف تالاسالا ىلع كلامعلا ي يتبلاكم و كرات ٠ نعت رح ذا كلا يديزلا ت تلف يفناف ح

 ىنأ ملعتل اماس ناو ينانغ ن نات كلذ تم ناف:يتوم كين امآو هيلاس تملالا طق 0 ١ و

 9و
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 دبر يفإ ى# : ترمس تحبأ ىأ 1 كياو 6 0 مهودع ىلع لقتأو ةيؤم مولع فخحأ
 ١ ناسا فافخ لاَقف فرصنا مل 3 راعلا تالق ةلاتك يف تدلتو 2 ةرمح تافطا و ثرالا يفإ يوق 0ك

 هلوق الا اهني خبشلا طفح لا
 هام تردَع لب ياحي ان دز نم الريسا لتقغو :

 داو ار ماس يف كدازو 87 ديا زاوش مياس يف كدب زف

 هلوقب ساسلا هباحأف
 فافخ نم يثاحا ال.ىلا» « افاتخح ع غدلبم نمد

 فاطق لدم كوبا ناكوز # ير

 فاعلا روظ نم عقنلا ريت * اهرزت مل نا نصاخل تساف
 فاص سرولاك 060 لاتكَو #« اهد نآلا اهاوط دق اعاّرس

 | سايعاي لاقف ابئاغزاكو ردب نب ورم“ !بأ ينكي سابعالمع نبا ىنأ يتح فافخو سابملا فك مث لاق 1

 ه«يةتروكأ يذلا لضأ عع ينربخأ لاق ل كلذ فيكو لاق لإ وهوالا اريخ كيف لودياهأ] ٠

 الو ال لاق كلسفن يف فءض 3 كنماوق رض. 'ق هنأ كضرع .ه:.يحمو كايا هيف يف فاف> نم : ١

 لوس ًاشنأف تاه لاق هتاقام عمساف لاق ايقبلا 530 يك واعهضم ةدحاو | ٠

 ءاسنلا هم اه قارا نيهد نإ هيورذم ضفني نشا ءلا 3

 0 اعلا ءادلا هلثم بسمو 2 فانك هدلاوب م دقو

 ءامالا هنن نسا نافل ل فرحا يللا
 ءاز- بطلا نا ةجت 6# زر هاا

 امس اهمر ةل*تقساالو » الق امكحرش هللا لدا ٍ

 ليالا لا امون اذنَدَع التو اولتئقاف اءمهوقب ايقتلاف ا 2 بر اناذذ تنذا دق سايعلا لاق ,
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 * اح 2

 ناو“ ني نكن هق مكيلغ 0 وب هيف

 #4 ي املا روصنم نب ماس

 * مدنم رئاحللاب رح يفناكامو

 *# موابكو ماس يب رح يف ناك امو

 # ةلاهج امف م الحالا توفاست

 # ةءارةعافس ن :,ءافاف> اوفكف

 2 مكلق ناك نهولبم متافالاو

 ىرضتلاف وع نب كلام لاقو

 #اها ب رطااوعدرودنمن ؛مملس

 * لئاود رحيفذ ناك اماوملعتلأ

 * ةحامل م

 # 0 نه رصان مياس ف

 مه ءامحالا تقرش

 مث لاق

 رعشلا يجاهمبو بر ع جال

 ناد يس نإ ١ سايعل !| لاقف كلذ

 انل تييلف (لخستلا "اما

 ةنافخ بردال تدعو

 نارفعزلا ةروراقكاعينص

 لاقف فافخ هباجأف لاق اغدص لاقيو

 0 ارك ذاف نيلعاف دبال امنك ناف ديرد لاقف

 د

 نب

 « انلاطبأ 0 ا

* 

#*« 

 بكردقو عماج 4 داو ردص م ا يناحعأ امي رشف لاف ًانطَخ ديرد ماقف نزاوه

 سلج مث بولطل 0 4 لق نآلاف ةياغ كى او ا

 :هتعبشو نزاوه يف م عم تي الزنم مزن م 5 ماس ينب رسشعماي لاقف فوع نب كلام ماقف

 لق ةيقب مكفو | وعزاف دك كنم هيف تلانو

 لاَقف هلا نإ "ديرد يعل ل اهل لاق ءامدد> كك 1 نر مودع أوقات ن أ

 00 يارح > نم ناكامب 6
 سطام ال مو عدجو حابم

 سراوفلاك اله نم ثاعإ ب رحب
 سيو بطر لك اهف مرضأو
 سراهدلا لق ساسلاهحاَسَو
 ساكالا ريغ لاثمالا للقعب نمو

 براقالل وأن يصقالل كلطاىه
 بلاغنب يوؤاواذارمبرحو
 للاغو يلد ب ولخم نيب مهو

 بئاغةرصن نغ ملاورصن ولو

 لاق رعشلا يداه و برحلا نع فكن اناف لاقف سا.لا احتساف لاق

 ىلع افرصناف برحلا قرط متشلا ناف مت

 صبا اسر ما

 راو الو ىت لم

 نم هان تاوللا ىلا

 رطخم اذا ءارلا ميدت
 0 0 نا مم

 * ديصقلا راعتسا نا سانعأ 0

 « لات الام لوانت مالع

 دكر[ 0 1ذأ ةاعرلا نان

 هرمشعم ريغ يف

 ردم وأ كسفن عطقتف

 رطخملا خئاشلا هيحاصف

 ر



005 

 وع انطغب ند كن # ةدع عطتست ا ا

 ل وأ 30 اهم ودا 0 تءقب نا يرام

 رد انه ثالت 3 د و ظناثاحم قف دو يناس |

 جل اماف قاقح ند ىتلاا 0 متشلا ند 070 نأ 2 هيرمع 1 ند 0 ا هناف دمز 0

 لاةفهيف وه امو 50 ةينش قات

 ىديبهتباؤذإ نم ىدتكمأ دقو 6 اهنا قرا نإ نور
 دغ ند هللا ام ىلا يتلا ءاحر انو هيار ءوس نهمويلا يف املمح او

 ن* يتااام مايش ند ىقأإ ناك هناق دسبز نإ كاوا الم سايعل تددحوام هللاو قا فافؤخ لاَقف

 ناوز' لاقف يذالا رم سافل

 ءارحم يان قي ضيا انز 5 0 ا ينع رهقتف

 ١ اهصمح وا رهظ اهئامد نم مياس يف! ند ا 2-5 كك رش فافخاب ىنع هللا كازح نابع لاف

 روظلال ترسصو لاو مال 1 لام>الا ن نماع اع 0 006 5 0 ب رعلا تحبضأَف اناعب

 : لوقي اقاو اهلاومأ نم ناعبلا حضطفنم اهئامد م

 ىت-ب اهراع يدا كلل © هدف لعارار ةماذ

 ير لَ ةمهسأب فافذ ان يمر يت> برحلا دقوا الاف

 يانا مهدو ند مج ريق *# مه«الحأ مولا فطعآ ناف

 ين 0 مهحاس نع ينامو #2 ممر يلإ اريقف تا

 فافذخ لاقف

 يفك ام اهكعنمتقذدقف *# ب ورأت هرك اما سابعا

 يلخالاب أهرهست انامز #*# هد اهل انرح تحفل |

 ىتارملا كب لزو تضحد #. اهغ يف تنف زال

 كلا كياع درب اذار زر لك ا الف

 اطخلا اذه كلش اننلف * انبرحيف تأطخأ تنكناف

 أرح ينكرو اريش لوازف * 0 ءاس يف عمطت ت 3و

 فافخ لاقف كدعضف دق اسابع هلأ اولاقف فافذ يلا داسفلا له ىعسو

 مثالركذ "5 أ نيح لع كيو فز ًاملاظ 3 يل يدهملا هم . ا

 مرجحالمع اطماد ملا يف نيعاطم 0# ةداس ناو كلم مس يلا مشنا ينأ

 ١ رشع دا يفاغالا (



 سس عر _ كلا ٠ نوشم عل ل ع للا

 ير (18ل)
 يعيب الو زالت يعر يذلا كاذو © اوءاطو كبأ.ارشلا اوحبنت مه
 ملا فو كل واف مع توللا يار * امزحم ليالا ةءاظيف محلتسك
 ملا ةدج ام نيدحلا ةلباقم * ةرح> ءاضسب طامتا ىلع 3

 مهس الو دنزب تءاحامل عابت © اهنا ول نيدبلا ةافتلع

 مرقلل جتأي مرقلا كاذك هلع * ىلوأ لوأ ناك ام ىلع يفاو

 اد نم اب ن وص * ةئييد 1 عيش :مركأو

 هيلع 11 واي سر مع # هل رع ءاعأ ول نع حفضأو

 نك ا قا 210 ملا لع لل ةعاتحو 3 نإو ىلومالر 0
 يمر يفتنك اذا يدع نول # ا تيش ام يلاعذ د

 ساسءلا لاف مالا مئاخسس تهذأو ةرئاثلا تأ اكطل ةفاقح | ءرخ ك كلوق لوا نك ول هموق هل لاف

 هل 3 ظ

 ى مرن نهم ءهدش تب ا اذا نيس * الاظ مشلا ل يديملا ا |

 ملغ يوذ ةانأ نم ينأ ناو * سصهاط يض سع نأ يذ رع مذلا ين ا

 مفرلا نم تارتلابالطل ءافش * مهؤامد نيذلا موقلانميفاو ظ
 ضبا لاقَو | ا

 عدفهغاسرأ ف نايس م * هتذيرع يف اثيل قات ىنقلث تأ

 عمقلا هقادشأ ىلع لاحرلا ن م #* هصاقنتدف كيص دل 0 3

 ' سايعلل لاقف سابعلا طهر نميوغ ءاطب رخام و حاصلاب اهدق فافذ و سايعلان اكو ؤ

 ١ ةب ينباعام م اضعأ يناكف ينام شاودق لاق م : كالا بضغف كيدلاو ىلعو كياع يحنأ دق افافذ نإ ْ

 تلك راو رز يااوهصحش ىنحاف هل تزور مت همفن الو ارض اف يدلاو اع مث هيف بيع رغسأ |
 ناك ةرم نب ناورثهللاقي هل مع نبال ديز نب مايش لاق ام هاياو ينكلو هضرع تياثو دابا تعتشل |

 فافخحم سانلا هيشأ '

 ايدي هتاث :ندوتاكم ادقو# ةسغةض نبناولَت رهو
 دغيف هللاهب ينا,ىذلاءاحر #*ه.ارءوس نم مولا يفام لمح او

 دعوع هما ' اذإ تلو هسفنك هافسلايف هيلعتسسلو

 لاقو '

 ديدش مهعطقو ينع اوأن * يموق تبراق الك يفارأ
 دوعل مهءاح نعل تلفو © ممعتحفصف مهباّتع تدئس

 ه نكي هللا لعو

 دست ولا انحشلا نم # افرح وءانتيدتك | اع

 دوقو اها بولةااو فوعو #* فافذ ينبدؤي وأ ينلاذ

 0 شر 222222225252222 2 22222 22 22 22222 222222222222525

 ةددجم امنع اا ا * فاف> نم



1 
١ 
0 
 عا

 فافذ لاقو

 ًاضبأ فافح لال

 كنيطل

 ليم من ن رهانلا نصرت 8+ يكسر را نلارا لاو
 ديرو اهل ضي ١١ قوا»ح- # تصغو مهرودص ىنتفاضف

 كايعل مهدوك يلا نإو # برق مهرشف د ين

 اوديزوفوع باي اوقرت * ىمتعياوخرادقو بالوقأ
 ديعولا ءرااضإ ىو *# فوع يح عفان ىمتش اه

 دوعصلام طا هلا ا * فوع هيردبإ امو يردأ اف

 ديصي الو رويال باكك # ملس ينب ةارس ىنامحتا

 دوعضرالايناهلث,بزاوش# اقاتع الخ د أ م ينك

 دوعق اهحيص# لامر ناك #* تاسماط همهاو٠ اهءشحا

 ديصبرحلايفةدحمسراوف * ماس ينب ةارس نم اهيلع
 ديرت تسل نمو اهلك اكب « ماس ىتب ديرت نم يط وذ

 دقلو ميدالا يح دوعلا ماسل ىتاو هيف امبالا 0 تبعام هللاو لاق سابعلا لوق افافخ غلب املف

 كوديبز نب مايشل ناورت لاقاك هاياو ىناو هنع تصكن الو مجحأ 2 هداوس ن 3 تيندأ َ
 لاق سايعلا نم قلأ ام هنم ىتاي

 ىش لايوىلا ام هللذ © ىنع كار الاعاخ تا

 0 يملا يف يرما ف كب# .ةينزام ةبرض ينء كرصقف

 ماسح لاحرلا تامارل ورك ف 3122
 مأ رب ياش ىنيس ضعامو #« كلام نما.ش اب ينع رصقتو

 ديزي الهج هنا معزبو * مويلك صقتب سايعلا يرأ
 دب ردا نأكل .هتمالادس -#  تدانو عار كش ىلذ

 دغر رع ف تاكوي « هكرشسلا اقل
 ديشأم حبق ءرما بذكو #* و رع نب ساد رم نب سامعف

 دوم ةقا# 00 و * ىلصملاو ةكه برب تفاح

 ده يوم يذلا نمتناو # برر انيذوم 5 5 كنأب

 دياولاف وا نمهلبيشي * ءوس مويبتيهنا رش
 ديرولاخةدباو باقلاراطو تامر فوط تجر >ذاك يوك

 ديعولاو ددهلا لاط دقق © هلال ةهافسلا لوق عدن

 دعس فوعىباي'اذ!نمو * افشش هر 2

0 

 مناة اع ذلإ عدصك »ل ان اكو انا سابعا

ٍْ 

 ظ

 ن ١
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 اك هال يفك تلف 35- مكتب تنأو

+« 

 ا_متم ىلع نائسلا خولي

 ن

 روي ا فضصع

 رطخم اهمك ١ زه اذا

 ا ا نحال رابع ف

 ريض هلع 5 هنراون نإ ريدغلا ءاكصالد فعَرو

 5-5 لخلا رجز اذا »2 ةناقيخ ءادر_حو كالو

 0 ا ىلع تناذ ”* اهدالوا ليخلا تقلا اذا

 0 او دال نا يتاح هال للم قم
 ركل د اتوا ارق ع طولا هبا
 رحالا قاعلا امتاماب د ةمومدم ريغ اههح راو

 رد لكو تردنغ ا .انانوأ كش دعو لوقا
 رعت وا 5 نايسف *# بور اثار مغاهدوشأو

 ساسلا لاقو
 ريس ان[ ظاواجسا ديزل © اضافت 1 فافخ

 ردغن امو نيلئالل ه دالتلا انين انارت ملا

 0 تا قوذ فلكت انال

 مف امتراوت 2 ةلويخ ريغ“ عا ان

 نيعرادلاب سدكت لخو

 موجتلانول ل لثمةحا دي

 ةدو رسم غب 00 ضو

 حابصلادنع قا م دقق

 ا ل ل

* 

 رقعت 3 عورلا قف 2

 رقبع اهنك 0 0

 رسحلا الو اهف لزملا ال

 ريم تالا اه ثيراو#

 00 ىف ةلمقعلا ناب

 رطخملا خماشلا ال1118 اه لادع طا لب دقو

 رطمتساو دوحا يفا 0 لاؤلادنع يملا غب دقو

 ركيبملا ورع اذه [ءايف' جن راجفلا - ىرس نافذ
٠ 

 :  9هاد :

 قئاونملما ناربحلا يون اناون «* تقفاوا اير دعن ىلاناال الا

 قئانبلا قيتعالابرس نا نم * تلبرسهجولا ةرح ايلا نام
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 مد هنو اهبجرابخأ ته

 كام 6 ب هه - 2 كناري 1 , لاق و ددبع 6 ديزي هيساو امرمح | 0-0 اهح لاقي هيلع باغ بقل امج

 ىودب عاش عجشأ نب ركب نب دبر نبلالع نب ديبع نب مج هور ن سق نب ةليقع نبا

 رهشاف مهحدمو هرعشب ءافلخلا ما نم يلو هيما 5 مايأ ىف يفوتو أمن زاحللا فيلاخم ن

 يلاعثلا سدير نبال تايبالا هذه يوري نه ه سانلأ ع نهو لوحفلا يدودعم نم سلو _---

 ريب زان دح لاق ءالعلايفأ ن ء يم رذا 20 ةدو>وم اهبح رعش يف يهو حيحصا كلذ سيلو

 نع كودالا نوما ا دج لاق شفخالا ناماس ن نب ىلع ينربخأو يمع ىنادحإ لاق راك نإ

 قدزرفلاه قاف | م كناري هل ةيول# ة هرم لا يمحيشألا اه ا يئاسشلا ور ينأ نع يدموطلا

 معأ لاق امج وأ اهمح اط لاق مكنم !عاغ ف لاق عحشا ند لاق لجحرلا ن 5 لاَ دب راب

 هلوق يوم لاق

 عورت عوبرلاو كداؤف تجاه * عوبر عاقبلا ىذب عيملا نمأ '
 اهنم هلوق 0 اهم د دقنتاف لاق 3 لاق

 عبرذ عومدلا ةليسمو رطق # امارعو ا تركلمام دا ١

 عوفرملا لهذي عادصلا ىف شتت * د يل اعفرا الا ىدحاصأي

 عينم ةاقرلا هب فطن عدج * ايليت ناك ةيحان : مارا

 هري> يف شفخالا لاق هناطيشل كنا وا اهب كنا هلل ممقاف قدزرفلا لاقف اهرذ | ىلع يلا يت

 نب نسحلا (ىنرب>ا ) رطملا نم كلامتال اهنال اهب ةباحسلا هبش لقعلا ةبهاذلا عيرخللا هباحصسا نع
 امج مدق لاق قلخلا ل نع حايصلا ن لع ينادح لاق تكلا دنع نب دما اند ل ىلع

 لاق تنأ نم هل لاقف هب هب ىم ذإ ةئيدلإب ذكموي قدزرفلاو اهني وع انقل توي يجشتاا
 هن ديصق قدا لاق مأ لاق | مح وأ اهج هل لاش امكلم ًاعاش فرعتأ لاق عجشا ن م

 ٠ قئاوتممأ ناريملا ئوت اناون: ه» تقفوأ اير دعب ا
 0 ) هناطيشل كنا داع 0 كنا هللا مسقأ قدزرفلا لاقف اهانإ هدا اندنلا لاق عن لاق

 يح _فالا اهح 4 4> وز تلاق لاق 0 0 ناماس نع 0 ى لد لاق 0 00 لاق يم را

 م ارسم ةقانا 2 9 2 مهنا 00 ص رو# 0 رس يع :.دملا قر نم 0 هر + 0 يد هلبانو

 3ع 2 ط 2 نع نست د ه هتحوزل لاف تان اطو لبا ابو مذ

 لاقو اهدرو تب هللا لمفو يه>حرب 3 نإ قااط ت امم نينحلاب

 ماطآلا ةير ةسيطب ا * نسال كدالب عدةسيناتلاق

 ماوقالا مزاح لعب كاذكو * ضرتشوءاطعلايف كلايعبتكت

 ماشب فقشب وا ةزينع يوذب # انحاقا لياترك ذ مل تءءيف



000 
 سس 72: 2222 ت2 يل 2 ل يي يلا 0 002200-

 اماف اىهد اهكسماف اهإإ هحنف (1) ًازنع مه ىلو. هحن.تساف عجشأ نم نطب منت ىبب يف يبجشالا

 امج لاق اهدرب الام اهج ىلع لاط
 حاشا 9*1 درت ايف انتحينم # ايدؤم تسلأ 53 كد

 طاح سرضضو ىر راخز محو * صاقم ديحو فاص زركش [ط

 لودي يمدتلا هيلا لسراف

 حك اناا كتزوعازنااهحكتل * ةميمذ كيلا اهيدؤتس يلب

 لاق لعل اع هز كت

 حراسيهو هزنع راسي حاكت © اهتتكتةاودنم[>يشتنكول
 00000 نع قدما توبا بأ قدح لاق عكو ( ينربخأ ) ز نءلا حاكشب نوري مهو لاق

 امج لاقف هلطم مث هدعوف : ىجالا دايز نب ي وم ىحشالا بح قرطتسا

 1 ١ وداع الا لست ينالامو # وتل مى وم ءكلا يلدعاو

 برذلاةنجولا نيبو عاركلا نيب * هفداصي ىموماي كشبك تيلا

 بوللا اا ىلا هتمحقف * يدب ىتعاوا معلا يدبو مآ

 . -كتموص
 حامرلا فارطاح بح *«* اط بذالواطو #

 ىحاولا حورم باقلاف * اشخاو حري باقلا يف

 نحل صازلا كبسل هيفو ورمعو يماش 1 نع يطسولاب لمر ديزيل ءانغااو بابحلا نب ةبلاوا رع

 هبذادرذ 0 نع

 كلا راح

 روعس و ساون ينأ ذاتسأ وهو ةماسأ ابأ ىنكي ةيسابعلا ةلودلا ءا

 ديحلاب نسل براقم كلذ ريغ َْق هرعشو ل ناملغلاو تارعشلل اقفاص ع ارعاش 0 ناكو |:

 دعورك ذ لمحو بر اهلك ةف وكلا ىلا داعف هاححضفو 8 مدع مى ههاتعلا 0 ًاراش يجاه دقو

 يدْؤَ ىورو غ2( يرادالا نب هأ ةرهغ وا ةدعص زذعلا كالت ىعساو )1(

 * ماتغأ ةبصعب مالظلا لزن © الكدواذم يبسح نع ند

 ماحرالا ةيقو دانسلا فتح * يمزلاف ةنيدم ال ةئيدملا نا

 ماو كنلا نع نم سعلإ #2 عزعت, و ضي رقلا نبال كلل اخي

 ماىم ته اذا رد « موانب .نيذلا رفثلا يروا#عو

 مارغلا نم ير ,,ط ينناملاو #* مهدالب تياط اذا نياذالا

 امج روأح لاق بعدم ىنثدح لاق ريهز نب دوحأ ىنثدح لاق عبو ل نق

0-00 

7201 

 انا سنبل
 د مسار

 : ا



 مساقلا نب د_#ث .ينريخاو يبأ ينثدح لاق قحسأ نب دامح انثدح لاق ديم نب دم ( 0 1

 ره نب بوقعي انثدح لاق يرابثالا دمم نب مساقلا نع ًاعيمح يمدالا ىلع نإ نسحلاو يرابنالا
 ةزمح نب ةرامءل يدهملا لاق لاق رعاشلا ىماسلا ناندع وبا يف ”رح لاق ناكاس نأ كا ينادح لاق '

 وقح ىذلا وهو يدع ا 4 نب ةلاو.لاق رمد 7 أ نا
 حامزلا فاردظاك بحت#ب اهل تاذاالو الو 8 ْ

 يم-اوتلا حورحم باقلاف اشطاو حد_ةي باقلا ىف أَ

 1 هع لاق نينم ْوملا ريمااي هتمدانم نع كعنع اه لاق هللاو تقدص لاق

 انساَر 00 ندا *« ةولخ نع انقاكا لا
 اسال كنان وردا يلا »1 ةعات ل كرد 5 7 3

 ىنثدح ةزاحا يكوكلا مءاقلا نب نيسحلا ( ينربخا ) ةطيرسثلا ءذه ىلع هسالح نوكت نا ديرتفا |
 لاق ا. متا هتياورو ةبيتق نبا نع ( بتكلا ضب ىف دوو ):ةدق ني رش لا هلا َ

 هلوق ساوت ىنا يدي نيب اموب تدشنا لاق ساوب يبل مالغ يجلعدلا ىنادح ا ١

 منا ملو ىنيع نع تن * مح نم سفن ق.ةشاي .

 سفنلا قرقشاي يننملا نم يردتا لاق مأ تاق هم 0 نا ىلع 'ينثب كربلا لاقف ركس دق ناكو ||
 8 تناو كريغ كلذب ل امولاق بامحلا نب ةبلاول رعشلاو كلذب ينذملا هللاو انا لاق ال تلق كح ني
 انكم سانا نا 0 بايحلا نب ةيلاو ناك ظحاحلا لاقو 0 تاجا قد لي ا 1

 درت دامحو ةورذ : يلا نإ سنوبو عن ءفقملا نباو ةدرو ىلأ نب صخحو دابا ندر .ع نبا[

 ليمحو ضيفلانب ديزيو ةزمح نب ةرا<و ناقويزا نباو ةيوارلا ىليل ينأ ندا لولا 3 ىلعو]
 نوداكيالو رعشلا لوقو بارششلا ىلع نوء.تجي ءامدن ىت-اللا نابأو كغرملا راشسو ظوفحم نإ

 لاقىلودلاو + نب د ين ( ي(' 2| هنيد يف ممم مهلكو ادعو ال 11ه أذعإ مهضعل وحمون وق رش

1 

|] 
/ 

 ك3 مهارإ نب قح»إ ىف هز لَك م.اقلا نبد# ىنثدح لاقا دام نع ىسموم نب د اند | 1

 هللاَقف يبأ ىلا ءاح ةيهاتملا اأ تو لاق. يارا رع ع ينادح لاق ىلا يفوكلا ى ال َ

 هسفن ن عبو ةبلاو نم عفرب لجو كسا ا 0 دق 0 1

 0 كلذ ل هءاح ةيهات ا بأ نأ هفرعو ةنااو ينأ م اكو لاق ىنع كسع نأ هع كك بحاف |

 أ هلعدراع هريخأت 0 لم امع هلأسف ةيهاتملا ا 3 0 ةيهاتملا 0 متي لمحو لبق

 اقدر اذههل تاق لاقد مآ يف ينءاكنال لاق هامو لاق ةحاح كما نآلا ل ىال لاق ةلااو أ] ش؛

 هوخبي ةيهاتملا بأ لاقف لل
 بطلا يق. ضيدلا لفك ©0004 تان
 بحر ىفو ةعس ىف دكسصلاا ىلاوملا ىلا يع

 تن ملا قلتم كيس هيلا نعمل اي تناف

 يذغ ىلحناذ كرر كك ار 22 ةللع كسل
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 ىف 0 1 ا

 ان بذكلا نفل : :طان ناك هلأ مسسأام ! لتسفف

 نيرا“ ملال" كانا 6 ضو كن تيبحأ دقت
 تشن وم ريغ صاصم #* هب نوفراعلالاقف #

 ك6 ل رحل م وول: دللي. نم ان

 دقن ىد اوم نلطا ل « اًسفطلاك داتحلا فيضع

 بسن يذ تارعالاىف 0 و كا_هدام بلاوأ

 سدا ع كام 0 را تلو - كازأ
 بذلا مراع قرزا قنة دخلا فعلا ١ .تفت

 * دعا قد قش 0# ىتشا قف تاع دل

 اًضيأ ةيلاو يفلاقو

 روظت ِ و ايف> تءلكتو < © ره و دسا ود تقطن

 ا ايحاصوت اك را« تقطنول تبيلا بروامأو

 ركف نأ ربع ههجو يف #* لجر مهم 2
 رقشا ةيملص لاحملا نهو .*# اومعز ةبياص باحلانباو

 تطفو ندب ناولالا ترع“ موا نم لايام

 اوكا :نناتخاما ارفع «ضسسقودلالهانورا

 ْ ةنيشعلا ذهل واو لاق |
 رصخمالو لقو بالا نبال * رو>او هتلق دقاع حرص

 رزرز هناك لاذقلا سب #« ىغدوسا كابا تيار ىلام

 ل ال تال قواد را د2 كيحو نو

 ينأ هل لاق حاصلا ىف تيغر دقو ةيهاتملا يبا يف 0 دق لاَقف يبا ىلا ءاحف ةيلاو رعشلا غلب ,و لاق

 ىارلا اف ةبلاو هل لاقف تلعف دق هنبو كنب ىل>ا ناو باطام ىلشال نأ ىلع لع رك | دق 2 تاهه

 هلاقامدو>او ةفوكلا ىلا دادغب نم ىض.و اقروز بكرف ةفوكلا ىلا ردح لاق ىنحضف لاق كدنع

 هلوق ةيهاتعلا يبا 3 ةيلاو

 قافالا يفراس ككارلا ابو * قحسا اا لكل انف ناك : ظ

 ناكسألا كنا هك اللي ع اب < [تهوتم انكت

 قالحلا ىدل ةدوقعم * كفنتال كل ةحملشا قاخ |

 هرعش نم فيخس فيض وهو هيف هلو

 رآ 219 فراونلا قواك راصقلا - ةنياب نبال لق
 رثخا د ىف كاولعو هما ةيضئوع > ع

 1 ل سس سرس سس سس وم ص سس عج سم تع ص مس بج مع ع سس بي يبس ل مي بيسي ببي سس يب



 00 دج هس

 زاسالا لذ نم يجف ها لالا كلا 27 :
 با.خلا نب ةيلاوزاكو لاقىف يبا نبأ يف ن؟دح لاق ىهاط يبا نب دمحا ينأدح لاق ىمي ) نريخا )

 كوي ةيفو ًادودوو 0 تبان نب ىلعل اليلخ
 ناجم رح نباو ابركىح * ىناهصملا ةبلاو ام يح

 نامزلا_.روتوملاثدحنه# امءاق تدف يفت امساقو

 لاقف هاثر ةيلاو تام املو لاق

 هيلاو عرصمل اعز> *# هيطاق ةيرعلا تكب

 هبدانلا قافرلا يف ةم « اسا ينأ 266
 ىدسالا ربحي ابا دصق دق ةيلاو ناكو لاق ستقا هنمو ذ>ا هئعو ساو 5 انس ةيااو ناكو لاق

 ناكو هيحصف درما وهو كانه ساونا 8 قف هدنع ماقاو هحدش زاوهالا روصتمال م وهو

 طرضف اءماقفامهضاس و هءّدملا ةرمح ا :ةليأ ةنون تدك هنأ لاقيف هعم لزب مش هحولا نسح دسم

 تسالا لقي نم ءازحام لئاقلا لوق عييضإ الث لاق كليو اذه تلمف مله لاق ساو وبا هياع

 بواس وبا ىنثدح لاق لضفلا ىمت ينتدح لاق يذيزلا سايعلا نب د# ( ىتريخا ) ةطرضالا

 تاذ انكو نيدلا ثيخ حورلا فيفخ اعط انحام ناكو قبدص باسحلا نب ةيلاو ناك لاق رعاشلا

 لاق يندشنأ مث عمسا بلهس ابأ اي ىل لاقف ءركس نم اموبهيتباف يمغبب برشت مون

 يطاوبلابو س وكلاب يمغي # حوم ىلثمكتافو تبرش
 طاعم نم كروب لدلا محر *# يحيا ةحاحزلا يفي ن.طاعإ

 طا_م جلع رجاؤو ولو * قطاأ براط ىلع هل ل

 طانول وأ :ةانزم ةتمباتير 6 وس شتا ديلا
 طاير ادبا لبر_طق يفو * انبو يمغيفجحلا تام>

 طارسدلاىلع كاذناك ام اذا # اناقتلم ر>ا س.ءذلللقف

 اع يق 5 مان هبا يلا همالغ سوت 0 اان ةليازاك هنا (ين دول ( تاواصلا ينمي

 هللا وامأ سنالاو نا نم و كلم رعشأ اذهِلاق اللاق كناح ىلا مئانلا ده نميرخا هل لاقف

 لاقكدئءاش هلتاةف سلبا هنا تدلعف لاق برغملاو قرمشملا لهأ هب نيرغالو نيلقثاا هرعشإ نقال

 لاق يي نبأ نسما ( ينريخا )تدحسا الاهل دح سا نأ ىنمأ وأو ىكلهأف ةدحس يف يلرتيصع

 سايعلا نب دهم ىلع لخددهنا هري> ا يداولا كك نا هِسانغ ع يلا ىلع ترق لاَ قدسانإ دام امدح

 يف هيدب نيب هؤامدنو هقيطي الف ارش يف دهحم وهو سك هدو ًاراخ لءاغ وهو ةرصلاب امون

 نيب ولاق مويلايلا ىدهي ءام لكشف يفابرطاناف ينذغ مكحاي ىللاةف زوريت مويناكو مه>ادقا مهيدي
 بايحلا نب ةيلاو 57 ينغاتمف دناف مظعمأ ايادطا ن« هيدي

 وص ١ ©»

 سوحللا انتربادو * سكلا اناباقدق

 ( رشع سداسش- يناغالا دي



 (أ1:5)

 سوجلا هتمظع دق « زورين وه مويلاو

 سوست امم كذو * باننخيف هطخم م

 هدب نيب ناك املك لمح ماو هبرش يف رءّتساو هح دق ب رشف تايم ثال هتدغأف مداعتساو برطف

 اهريغو ميهارباو ىماشولا نعرس ل لا جزه ينحل اذهيف مكح نأ مهردفلا نيثالث هتءيقتناكف يلا

 : هس

 ا نه نوعا ياني * انح كا ةاحلا داز دّقأ

 فاصذمب اقترن رشي ناو * ىدعب سؤ.لا نقذيناةفاخ

 فاحت مرك نع رضلا يدبيف «يراوملا يكنانيرعيناو
 0-1 افعضال نامحرلا يفو * ي اره تنم ودم كاف نهالواو

 3 :رم اهالكو يطبحلا يعل هنأ يف ل ركذو ىنابشلا 1 0 5-5 ام ن اح نب ناردغل رعشلا

 ةنابنب رم ةياور 00 لمر تنيفح قاوكلا كمشالا نيادمجل ءاعلاو ([) ةارشلا

 م ةيسملو لارمم ا 0-١

 نب لذ نب ناس نب سودس نب ثرحلانيورمح نب ناذول نب نايبظ نب ناطخ نب نآر# وه.
 نايبظنب ناط> نبنارمح وهيلكلا نبا لاقو لءاون. ركب نب ىلع نإ بعص نب ةباكع نب ةبلمأ
 نيمدقملاو ماعدو ةارشلا ءارمش نم حيصف ىعاش كاهس ابا ينكيو سودس نب ثرحلا نب ةيواعم نبا

 ! ضي زحتلاوةوعدلا ىلع رمصتقاف اهر و ذ> و ب را نع فدضف لاطهرمنال ةدعقلان ٠ ناكو ا

 كلهو .لضف بهذملا كاذب ىلب من ثيدححلاو مهلا تسلا 0 في نأ لق ناكو هناسلب

 هنعىور [ق (؟()كيدحلا تاحمأا هنع يورو م,عىورو ةباحصلا ن 0 كردأ دقو هللا هنعل

 7107 ىن] نك يملاطلا ديلولا وأ انندح لاق قئايرلا اتدحلاق ا لا نان دلع د وجا ام
 اورك اذتف ةعئاع دنعتتك لاق ناطدح نب 0 نع دما حرس ن ؛ لاص قَن ء ءالملا نبأ

 باس !ةدشن هيرب ام هب لازب الذ لدعلا يضاقلاب يتؤي سس 200 تلاقث هادف

 جاجل اهياط بهذملا اذهب رهشا أءاف ة 0 نء هل<ازاكو ةرمت ىف نينثا نيب ضب ا هنأ ينمتي تح

 (ينريخا ) هيراوت يق كامن يلا لقت 0 نامحعىلا برهذ كلما هع هيلطف مأشلا 1

 نعيسود.لا 1 عيينم انثدحلاق يزْملا لياعزب نسما انثدح لاق يفريصلا نار نب دم
 هنريشع نم ةارشلا نم ةأسعا جوزف لاو ةيثملا لعل ٠ ناط> نب نار .ءناكلاق هذح نع هيبأ

 ارنا ماسر امونيسب نعءيزاملا.ءاحفلا نب ىرطق هب سدي يقانقلادلاخ ىنال هنادريلاركذو 000(

ْ 
 هنع جرخاعا هنأب 4هنع رت دواد 3 ىراخللا هلَجرَحأ دقو ةباصالا يف ر> نا كاف -(9)

 اك ءاوهالا لها يق د اولا ناب يرخألا ن ءدواد وا رذتعاو عدس 1 لبق هب ثد> ام

 ةنازخلا نم هأ 0 2 موي د نارهءناكو ةداتق نع



٠ 
 ا

00 
 ا 1 سس سكس سمع سه

 نب. رم :جاجيحلا نم ةبرهيف هزي ( يرخاو) هب تعدو ةتلخاف ىلا ىلا يهتم ع اذ
 ناوى نب مكمحلا انثدح لاق يئايرلا انثدح الاق يديزبلا سايعاا نب دمتو يكتم ليمح نب هللا دبع

 جراولا ةدعق نه ناكو يمودسلا ناطح نب ْنارمع جاحملا باط لاق ىدع نب منيبلا امدح لاق

 نيب دمجو قافحلا لع نب نما سأرحل انرب (قرياو» كلا دح ىلاو لاحت لا 5 0
 انثدح لاق عرادلا دم داادنع نب نمحرلا ديعنب دمع انثدح لاق يزنملا انثدح .الاق يفريصلا نارمع

 نا م ابراه جر> ناطح نب نا 0 ا ا ينملا نب رمعم ةديبع دنا

 كلذ ىف لاقو:تددعلا ءانخا ف لقنتي كزي ملو بروف كالملا درع يلإو هلامع ىلا فا

 ناثوع صاعو لعر يفو #* ور 4 نإ باك ينب ىانالح

 00 2 يفو * صنبور يفو مر> يفو

 لاقةارسثلا دزادزالا نم لاق تنا نم حور هل لاقذ ياذا عامتز نإ جود لزتف م اعلا ق قط من

 كد عام ةليتحر كفاذ 5 يف نا :نيعؤالا ع هلا هل لاقف كلللادبع دنع ريس ود 0

 همس كحال لاق دوال نم لاق وه نم لاق يدنئعسلامىدازو هب يندحالا طق“ اب اح

 أ حورلاقفهتفعهدهو اند ويا وروادهزوةالصو 000 ةيرا 0 ةخا 1 طع ننار رح

 ا ناكدق قافنلاو قاقشلا ل هأن ء الحر ناف (دعب امأ) هن و اذاف حال بات 5 0 3 دل رع مو

 لقتيووفمأشلاىلإ لو ىلمعهياع قاض املف هتبلط ينا مث ةيارشثلب مهيخو قارعلا لهأ ىلع دسفأ
 د لارا ةفص هللاو هذه حور لاق لاق قرزاد 000 برض ل>ر وهو اما ث

 ْ بلاط ينأ نب ٠ ىلع هل هللا ةئمل محام نب.نمحرلا درع حدي نارمع لوق امون كلما دبع دشنأ مث

 هيلع هللا تاولص

 ْ اناوتضر شرعلا ىد نم ملل لإ © 10 دارا (9) ميرك نم ةبر 3 1
 ظ انازيم هللا دنع ةيربسلا ىفوأ » م ا مث هيف رك

 لاق اهائاق نع كفيض لس حورل لاقف اءيج موقلا تكسف اولئاق 5 ننال دعا ل
 ىلإ حور ارو هب اناغ الإ ه>أ طق يش نع ةلاشالو يرش لع رأ امو ميلئاس نما

 لوب يذلا نم الأس نيه'وملا ريما نأ لاقف ها

 لاقف لع مم 00 رف هلئاق نع يطا نعش 2 دارأام مرك نم ةبرضاي © |

 نيذه ريغامف لوف لاق ب بلاط ىنأ ن ىلع ل اق مجحلم نأ يف ن ءاطحنب نارمع لوق اذه نا رم

 ع لاق ةنديش نيا ا

 ناسا قالا رس ةدعم 3 5# هقس ىذلا يدارملا رد هلل

 انين نال مرج ءانح 16 هر هال ا

 : قايوق يع

 * ناح ن ف رسل ١ عئاور 44 #* ور الود كراح 4 0 #5 ىورو هيس>اف
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 كيلا دع ريخاف 00 أادذ مجام ناو ناطدح نك ننام هللا . نءلو نيئمؤملا و ىلع هللا ت -_ اولد

 هب ينبت نا كنتسعادق ينا هملعاف ناط> نب نارمع هنظا لاق يفيض ل لاقف كلذب ا 8 لاقف ٠

 نأ ينرمأف كالملا ددمل كتركذ ينا هل لاف نارمع ىلع لقأف هفايضأ ىلا جود ح ارف لمفأ لاق

 ”لخدف قلطنافكمبتمانأوا كك أ ا الا 0 دئند يعم ئمامو 3 كلذ ني كلا كر ةسا |

 00 هللاو كناظأ لاق كءرتم انأ ىل لاق لاقف ك.> اص نبأ هل لاقف كالملا دبع ىلع حور

 هشارفدنع ةوك يف ةعقر 0 <« اذا هلزنم ىلا خور عججر املف هده

 لوش اهف اذاو '

 ناسغو م نم كنظ نظ دق أ ْ
 ناطح نب نآرمع ليقام دعب نم

 « هبتازت ىوثم يخأنم 5 حوراي

 * هلزتم تقراف هتفح اذا ىح

 ناحالو سنإ نم قراوطلا هيف * ىنعورال الوخ كفبض تنك دق

 (1) ناو من. اف وخ نم سانلا شح ما © قدح واخ نيظعلا  تدواؤوخ

 (5) ناولأ تاذتانهتانداملايف 6 هل نافعامنز نبا كاخأ رذعاف
 ان

9 

 نإ

 لاتمام كيفل“ نإو 6# عاود تقال“ انآ نانعامو

 اداوم ىف مقدلا تدك ق. ةيغالول اموي اربتتم تنك وأ
 نارمعوهطيف (#؛ ةوالتلا دنع # ةروطم تايآ كاذ ا نكل

 رماع ينب بابش لفل اي ايسيق رقب ينالكلا ثرحلا نب رفزب لزنف رد تال ىف نارمع قأ مل لاق

 يي أر ناك دقمأشلا ل م ل>ررفز ىلع مدقف انعازو ًارفزابةاواطوطو ةتالص نم نوججنتي

 اذه عن لاق هف زها ضاع الرفز لاَقف ةلعلسو 0-2 عابتز نبحور دنع مأشلاب ناطح نب 3 47

 هلك تنك قلو هللثا اها تنك نا را يعازوأو ةم ىدزا رفز هل لاقف دزالا نم خيش

 كلوب ون جرذو ىئغملا :ٍ هللا نا لاقف كان انينغأ

 4١( عابنز نب حور ىلع ءانع تعا« رثز ا ع تحبضصأ ىلا نا

 عاذدلو عود نيب نم ىانلاو * ءريتال الوخ ىلئان -
 عالعإب علوي. ملو كاكوسلا فك # هلئابح ىتم تمذ#لا اذإ

 عا ثلا د امأو حار 1 2 هعمل هع

٠. 

 0 ايعا ىشابرلا يدر قامو لاق « عامز نب 5 هر ام ىعب تحصأ

 او الو راع علا يق كلذَو دودمملا رمصق هنأل هانز 5 5 ا عامز نبا جف علا

 ةذاحأف ةرورمغلل روصقملا دم زاو> ف اوفلخاوحي ظوتلا ين لاق فالخ ةلكسم هذهو هأ روصقملا

 جرفلا يأ ةياور ضءب فلاةتياورو لماكلا يف تاسالاَو نويرصنلا ةعن و نويثوكلا |

10007 1 

 انسة فنان سص نلت
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 عاس هب يفعإ 4 ا ءيرما لك » امكران ربع يناف ةالصلا اما

 عاّروأل خ 5 ىلإ ديرب. ادام. ©: امدمو ىزه نع كن اس !ففكاف

 عاد العال ميلوأ اعد اموق * 00 عامتز نحو

 عاج ريغ يون و حرص ىذرع # هب توعد ايف ةنس م- مروا

 عاننم بيغلا 0 2 داب قم كلا ١
 نورك ذيو هياع نونثبو ا نا لال ىبأ 0 موق ناءءإ لزيف جرخ - 3

 0 ذور يف لزعف برهف 05 هاكم ج جاححلا غلبو مهدنع 5 رسسنو هلضف رهظأف هلضف]

 لدحر ىلع كانه الزان ناك دقو تام يتح هب لزب : ةفوكلا بناح يلا داوسلا جيداسسط نم جوسط

 م كلذ يف لاقف دزالا نم

 رف اوس نالا نم مهف اع 0 * 0 ريخ ىف هللا دمحم تازن

 رصتم» بلا يوس دوع م طامو * م هللا مم مواشب تلزن

 رششبلا بسن اذا اورق ةناسع # ةرتس ع "أ دزالانادزالا نم

 لا وتيف اورق دارأ عادلا لاو قاتلا ركل سنالا ىديزيلا لاق

 0 اولاقف يتودب * را 3 مهن 0

 رفز هيحاصو حور يف لاق ا « ةهافس كلتو ناطحقت يلا وأ

 رفن اذ ناك نأو مهم يف ريصت # ةيسلب سلا مهتهامو 0#

 50 مهللاب هللادا.ع ل * دحاو هللاوماللسالا وب نحت

 نارمع ناك لاق ناماس نب رمتعملا نءيه.صالا انثدح لاق ىئايرلا انثدح لاق يدب را وا

 0 احم يف ههذم نع هءاقف لصأ هناك نامع 0 مالغ هي هيلع مدقق ةئسلا :لهأ ن ٠ الحر ناطح نا

 أ نب يعن انندخ لاق دهرسم نب ددتبم انتدح.لاق يئايرلا اتدخ لاق يديرلا ( يوتا ١ ١١
 ني ا لاقل ل د#م نع ةءقلع نب سم ن ع لضفملا

 أ يعوردملا هلا دبع نب دحبو يرشلا ساعو نالقلا لغ ني وزمح اندح لات رمل 000
 "لاق نيربس نب دع نع ةنيتلع نب ةملس نع لاسفل ارب اقنع ىدوم نب نر>رلا دبع انئدح اولاق

 يع تيهذف اههذم ن عع در: لاقت اذ ف هل ليقف جرأو ا 18 ارعا ناطخت نبنارمت جوزتا)

 و ا رىلا يطبحلا 00 ةبريو> نع ينئادملا انئدح 6 ب دك هاتخسن الا 3

 مهم هريغ وأ يرطق عم جيران فات ناك دلاخ ول هل لاس أ

 دعاقل ارذع ناقرملاكرجامو هه كلغ كلف رمال ل

 دحاح و صأ نيب ميقم تو * 0

 لوش ناطح نب نااربع تعوس نيد نيملعب راو يتانبالا جورلا نع ىنعنمام هيلا 5 8

 ظافلالا ضع يف ةفلاخم ىلع لءاكلا يف اهاور تاسالا هذهو (؟)



001 

 اا رح رنا اي # عج ىلا 0 3 دقل

 لأ نحرلا يف ناو هلارذ#ل كاني نأ 13 دهر 56 ادله ندع لحل لاق

 أ تعنسلا جرا ناور وأ ا ناندع ينأ 0 32007 نوراه لاقو ) اياك ءافعضلل ٍ

 2-2 يانعأاو 1 مط لاقف ناورم نبا كللادبع دنع ءا 1 طاخاشأ

 ناطع نب نارمع 1 وه نمو لاق مهمه 0 وه نم ىتندق نينءؤاارب لاب له لطخالا لاَقف 3

 ( انربخا) يمنا اوبذك مبذك ول يكف مهتاف :قداصوهو لاق هنال لاق 5 2 ماكو لقا

 اوما ع رمح نب كعنب دم ندا نوتيلا نأ نع هوو 20 د2 لا لع نب دخلا

 دمت دو-الا ينأ ن ء ريد زلا نب د ُّ

 بيشو يه جاححلا ىلع تاخ دال ةيزورطا:ةلا ْرَغ 95 هينا ئرهزاا نع يراقلا ى مرلا دبع نإ

 : | لاتلطف طل جاجا ناك دقو ناطح نب نارمع هيلاب 3 هرصق هيلع قاغأو ا نصح ركل
 ش رفاصلا ريفص نم 31 اور 0 ويلا ولع دبا

 رئاط انح يف كباق ناك لب * ىغولايف ةلازغيلاتزرباله

 دياذلا سك رابع كر © سراوفب هباق ةلازغ تعدص
 ]7 دل نبا دمحم انثدح لاق يديزتلا سايعلا نب دمت 00 ) غامنز نب حور ىلع كتل اشلان قآل مث

 5 : مانا ا مءناك لاق مزاح نب رب رج انثدح لاق يلوملا دابع نب دهم انثدح لاق بر> وأ

 . | ايدورح نارمع راصف همصذف هم_صاذف يرورح ينا ىعأ هيقل تح ةيرو رحال ةموصخ 1

 ادع داليا نق ردح انقل كوك قذر رانك 0 لاق هأر نع عجدو

 0( نع ناباتك ن 3 ا ةود ةدوط ى ١- انطقسال هيف اندحأ ىف ذحاوا ولو هيف انذخا ايف

 ىسودسلا فوجنم نب ديوس نب هللا دبع نب عا ىربخ لاق ىزنعلا ل اءاع نب نسما ينربخأ لاق

 ىنثدح لاق هوما نا وهو ةداوسنب مك هلإ ين ىنثدحلاق هبا نع جرؤم نب يع لاق

 ناكو جراولا نم ناكو لهذ نإ نخاع نب نم الجر مومذملا 3 ناك لاق ىم ودعا موتا ولا

 كر لال راو وتيف وهو ًاموج هيلع تاخدف اولا لاق هل جاجملا 1

 يوطانع جوحللا سفالارحزاناو .* ايلا كرئا نا بلق اي ىل ناي ملا
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 اجد يديرلا 1 ١

 700112 هلولسلا تاؤرأ متو ةسار تاك ادهو ين نم زدعانو
 ىدرلأ مهلك ساناا فاخ سانلا ىلع * هتبصا دق يذلا بذلا مسق ولو

 يحضلاو تايشنلا لاطب حيصاو #* امان ليالب ناك ليل نج ناو . .*

 تعءاشاملكلذك ناكف ناط> نب نار« 0 مكيحاص اه ماع يف. لاق اهداشنا نم غرف املف لاق

 يف هلث“ ناك نم الا هيرهشل هللا توبا 3 ا ١ رعشلا نم 2 لوقال ناكو نارمعل سانلا اهاور ظ

 هاداف رجح لزنف جاححلا نم.ةءاعلا ىلا بره مث لاق اءميوذو ءانقلا رمعو يرطق لثم ةرهشلا ْ

 لاقفنويفنحلا ماكح ينب ىلا ا



 00 ع 9

 ماكح يب ند عملا كللام د اولاقو دالبجلا ن 5 ينوريط

 مام زاايفةلا 3 ينوكو 0 تااانب افذ دحدق يف ريس قا

 * ماضنأل 1 يف مخ ١ رك 2 كملأ | دب ين#قةلم ف

 مالكا وأ نأ 0 ادم فد مالا ؟ الا نم ىلو يار أدق
 لاق هتطرش ىلع ماكح نأ 3 كللادبعل ةماع | ىلاو ىف ع 5 مهاربإا داو كالخااو لا

 هل! نم 3 كلاح * يدب م اهءاعا انيمو نت

 »+ مارح 3 كامر لحن د” | رمح عاضت | اذا ا »*

 نم مومدملا كالام ناك لاق هرب نع داك ىنأ 0 ناماس نإ 00 ردا 0 ع يرد يرذملا لاق |

 نم امسقلا تهرف ماح 1 نءا هن أ 1 تي ةلإ ت تلد أ رف ل لل 2 طه سانلا ١

 ىلع ن مهاربا موماعي 1 00 هون رمضت ا 0 توصلا عوف هيلع تناك حاس قوف 1

 ١ اهواىلا يديصقب هام و ةئضاملا تايبالاب هاجم ملغ دع إذ هتط رش ىلع ماك- نب للا دبع ناك
0 

 مامغاا بوص ترقس ان ريب م »* ماطالا يذ عزجلاب يم د راد

 يمع نبا يناب ءصالا نيس نا نيت > نب نا رع كا . ةيوط يعول

 ١ م لاق ينزاملا نامع وأ اثدح لاق يوحتنلا ىربطلا مدر نب رفعح وبأ ىف نه لاق 90 7

 لاق مث هياع فقوذ هلو> ىانلاو دشن وهو قدزرفلا لع ناطح نب نارمع ر م لاق د
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 دانتملا 'ىداب لم دلل نأ 8 7 دانعلا عوالاة انا َ
 داوعلا مسقملا لضف جراو * مما ١ تياط ام هللا لثساف 05

 دا 0 ليخبلايم-تو * هيف سيلام دا وحلا يف لقال ٌّ
 تالا نت نوره لاف ا ال ا اذه اك لدع لوا عدلا نأ الول قدزرفلا لاق

 3 صفح نب ناهاس نب ديحو دمع نب.دحأ ان دد> عقب ريدي ييادع لأ

 لأ ريعم ةدينع ىف. ع نع ةرتم نإ ديزي انتدح لاق يودعلا مشاه نب ةفيدس نب مهج يبا نانا 00

 وامس م نسا كلا دبع نب ةءاسم دنع عمتجا لاق ينال ركب ل در 0 ىلا

 هل لاقف مكحأو ظعوأ برعلا هتلاق تيب يأ ةماسم لاقف ىعاشلا ىلعالا دبع نب هللا دبع مهف
 هلوق هللا دبع 0

 دعنا لطانال لاق هالع اءلف * هسأر بيثلاالعت َو-ايصامامد :

 لو ثرح ناطح نبا رعش ينظءوام.طق رعش ينظعوام لاو هلا ةءلسم لاقف |

 ادغوأ كوم حارافتح ناقوس * ةلبل نراغي نأ موب كشوف
 | ةماسم لاقف هريغ اذ_ه عض امو هاققأ مث توملا لجأ هتممس دقل لاو اما رشا :رم نذل لاقفأ

 لاق لاق كاذ فيئدأ|

 لالا هلاثام اذا ناف توملاو # ةقلاخ نود 'يث توملا زحع ّ

 للج هدد اذ تؤللاو توا «. مدضتم توما مامأ برك ملكو



 هنري 1 ان نا

 )؟١6(

 نسما ) ينريخا ١ ا.يظفح ىد هيلع اهددرف ىلع امددر لاق ع هت تا ىد ةقلسم 03

 هب تبعذف تالا بهذم نع اهدربل هع تنب ةز> ناط> نب نارمع جوزت لاق هدج نع هسأ

 اف لاق امش رمشلا اهف لوي لعجف مهيار ىلا

 كيف اهلك قدص تالخم نم * ىناخ نمناك ام ىلع ينا زمحاي

 ككز اال ينأو رع“ مف * اك لجأ مل ينا سس هلثأ

 نب مي ار ا ا ا

 ا 0 مح ناك * روت عَ ر< كاذكو

 ٠ 0 ردقي ال د_سالاو ازك ة ةّسادم حو رو نإ أ زحي نأ م لاق 14 نم عجشأ لجر نوكأ |

 هئيدم 4

 يدلجالو يسأرظعيف ةروسدل 2 لح اروبا طك 1[ دو ع

 درمد ىلع نوكي برشيف ريح الو * امابرشاف مسمع ىده يعد

 ليغ فيقخ عرس نبال ءانغلاو يموزخللا ةريفملا نب ديلولا نب ةرامعل ار عشلا

 1 ةيسلو ديلولا ن ةراحم رابخا 0

 نب ىؤا نب بك نب ةرم نب ةلظقب نب موزخم نر رمع نب هللا دبع نب ةريخملا نب ديلولا نب ةرامع

 ءورقالا دحأ ميلع ر عال ىرلا داوزأ ناكو د.>ولا هل لاقيو (1) يكرلا داءذأ دحأ اذهوبلاغ ؤ

 ا 1 20 امم اروع فلولا نب ةرانغ ناكو هز م هيلا جاتحيام هودوزو هتفايض اونسحأو

 نع ء راكب نب ريبزلا انثدح لاق بيش نب هللا دبع انثدخ لاق يم ىنربخأف شيرق نء ةضراع ظ

 لاقف شدنم وهو هلع فمقوك ل ا ل نوع نر نو اول

 رزالاو طنءرلا داسحو نإ انل ناسحلا ضيا قاح

 رحقلاو سءشلا عبتص نيد ع هب قحا انك اراحح 1

 لاف هما نب و رمع يبا نب رفاسم هباحأف |

 ناك شي رق تاسنا يف راك نبا نع يدادغنلا لق ا لل داوزا دحا اذهو هلوق )1(

 وبا كلاثلا دوسالا نب ةعمز ىتاثلاةيما نب ورعهع ياني 4 ةنالاثث شي رق ند لا داوزأ

 رع ملودحا مهم دوز م أورفاس اذا |وناك مهعأ ب 3 رلا داوزا مل لق اعإو سءش دع 5 '

 هأ ةيالثأا ءال'وه ريع

 : ا

 هت نع د يعل

 ” فرو

0 

0 
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 )#ه١(

 ءرك ذنمرعاشلاركذي « دقل دلولا نب راهعا

 كيم هل ىذمول او يقي عاق خليل لد
 هرذه مهف لقءو * ويرش اذا موب و

 هربخلا و طيرلا دايحو #* انلناسحلا ضيا قاخ

 5 000 #اهب 0 اك

 0 3 0 تا نا لح هدو ال 35 0 9 0 تاع "1 0 7 اف

 نوبرش تر دعو راجل ل جرخو هتقان بكرودهتا> موي تاذ سدل هنأمث برشال اح |

 ردت يذيددع س 0 لاو كل ومو ددطأ رامذلل لاقف مه ره لادا :تام اودشنا دقو موماع لذخدف هوعدف 1

 تاون امانا 1و ا مهاقسق نوبرمثي يد موجمب ن 5 كسا لاك ا رولكأف هتقان م ةظ'

 لاقف هتمالوبرشت الا فاح ما هل تلاق هنانعا هيار اماق هلهأ ينأف جر> ّ ددعا.

 مانفلاك م هدنع يعادنلا باي * اوثشا اذانزءءا درك اَنْيِلَو

 *# ملاعب 7 نايرلا ةلزنع © انعدن ريع مااي 515 0#

 مدان 0 1 كو مسوق 3 نكا نك الخ ٠

 ايو ىنانع 37 ادخلت زو ع وأ 0 و 0 لاق, نيرجاولايف ادورب ا
 ىلا ثعب يم ررخا رينا نبهللا دبع نا كالذدهش نيف لاق ريمعنب كالملادبع نع ىنتثلا |

 "ةنانإ 2 كب ىلا نب دمحم يتأف نيدمحلاب ىلع رع لاقف نعلانم لاح باظخلانب رمعا

 دحصو همت أ قل ب دممو مزح نب ورم نب دمعو هللا ديع نب ةحلط نب دحسو للا
 اناطح ن نع لع 0 اولق 3 أدم لسو هَ هيلع هللأ ىلص ينللا هام“ مولكو باطخ يخا بطاح نا (

 لاقفهدنعىراصت الات بان نب يب ديز ناكو ففك أ ردي مو لق هل اع يندل رمعم ةسشاب 3 لاقف اهفأإ '

 ولا نزاف لاق اذهام رمعلاقف هدنع مهدحأ مأتلاكو ب ا 3 ىللاو اغنف ةل> مهطعأ ر ع اهلا أ

 ديلولا نب ةرامع لوس لثمتو هددرا رمع لاقف هير '

 مراغرتغ الاب اهنم جرذلا نأ "8 ةوشن موقلل هرم اطل !آ
 : مدانتلايف ىضآ سم عادلا سيلو# مف 00 نا 5 يناك اد :؛ 1

 هدي وما لخدأ لاق مث اهال> مث بوثب تيطغف دوربااب سما مث مدانتلا يفاصت نم ةناوع وبأ لاقو ||

 هم ن٠ ريغ لاملا لكأيو « هلك 1 ريذ لاملا عج دق



 ةمش هشدعل اندعرو نه * هب كانا اممهدلا نم ليقاف

 هتياور نم رصنلا ىيرخوف ةبانسلا لوا ليش ا 3 دوال ءانغلاو عدي رش 00 طيخالل رعشلا 1

 0 رع نم ه4عهس هنا 0 ةزرلا ه«دحو 1 هنع 17 لمهر فر.ةخ ةشنرط ّق ىعل هانعوسو |

 هنع لأس الو همناص فرعي ملو ةقيرطلا هذه يف ىكملا يحي

 1 8 نءعراربخ ينرب>ا رح بال لاق لاق ساط نب هقاندنع قدح لاق ةمادق نإ رفمح (:يتربخا )
 | لاقم فلا مامامدقت برحلا يفىتا اذإ ناك اكرفم عيرقنب طبضالا ناك لاقس.ث دبعىنب دحأ |

 را وتس يت الأ « هلئالح ا ا

 عمت
 هلار# نخست اهنم هتلل تناك اذا لادا زحمتا اماخ نهادحال تلاقف ةرمكلا دراب هنال كلذ

 هل اولاقف ىتأ دق هنا اونو سانلا راق فوع لآ اي فوع لآ اي حاص ابا وق عمس املف نهد ن٠ "يشب ظ

 اولاقونوكحضي اوفرصناف ةرهكلا درابل ةوظحال هناف ةرمكلا اونخست ناب مكيصوا لاقف كلاح ام

 | مطلاهتلاخو ةلظنح نب كلام نب مراد تنب ةبجع طبضالا ما تناك وبا لاق انتوعد اذهأ كلان
 ط.ذالا ل فه ىف نه اموقمطلا 1 راح كاعس نإ يك يب !نسمشنعو منح 3 مراد تع

 | ناكوهلعو 4مم 0 4م وق بزع ند قوخ ممرصتب حر مدنالو 06 !او ليخلا مه | سس دب

 كلذ يف لاقف هيأر ىلع مهنا كلذ عم 90 هيلع اوفلاخو هوضش ةيعرلا اذاف يأرلاب مه اع ريشي

 ةعم 30 لاو لاو # همس مومطأ نم مه ل كل

 هعفر دق .هدلاو امو 2 3 نأ كلعريقفلا (1)نوقحم 0

 هعطق نأ برقا سقأو ل هيل السوناد.عبلالامح لصو

 هعمج نم ريح غ لاما لك ايو # ةلكا ريع للملا عمج دق

 هعزو هصآ ن ا كلع * ال كيصم هيغ نم لابام

 هم هيغو يحلي لبقأ * هتياوغ تاجا ام. اذا يتح
 ا ا موقاي © ينعدخيو هلل“ نع 3و

 هعضش هثشسب ائيع رقنه # هب كانا ام ىهدلا نم لقاف

 جوزت دق عرق نب طبضالا ناك لاق ينئادملا نع زارخلا انثدح لاق ىلع نب نسحلا ( ينربخا )

 ظ نيتونب ننيمنال هل_داو نونلابو فورحلا رخآ ءايلا نوكسو ءاطا رسكب نيهت ال ينيعلا لاق ديكوتلا

 عا نك اس اهلبقتسا امل ةفيفخلا نونا. تفذخل ةحوتفم اهالوا

 0(إذ1001 0

 0ظ3230آ11]1']570010 7

 «ناراببب درا اا ١ رف اهو 4

 جنس فقل جر



 (6١هر) . ل

 لوين أت امتحا املف !مأنءض ناك ام اوطعي ملو اهقرافف هيلع تزشنف ةفيضوو لام ىلع ةأرصا ||
 فئئاصولاامحاصيفاوغلااماذا # ةفيصو ريغب تناب اهرت ملا

 فراش ءاح قالخ الا ةميقم #3 هير سوس تنان 50

 فقاووهوهلصوتمارلاهباع *« افقاو سس ووللاك وسر نا ول 0

 رمح الا افلخو ةديع اا تدشنا لاق زامخا انثدح لاق دعس يبا ن ١, انثدح لاق عبكو (انربخا ١١

 طبضالا رمشلا |

 هلق نا نيازقلا :قيفاو لك طار نابل نا : :
 زجعلاو # هب كانا ام ىهدلا نم لبقاف * هاف عىذلاتيبلاف تيب زجحعو ًانيب الا هنم انعاش

 مث نب ةانم دلزنب دش يبا نم وم ىرذاع نه موقاي *

 ينذ عراق الو تح متع » يتهوصخ ىفالو ىصمايف اناامو

 ىنحاام ثنمىالو.ف'اخالو# ةيان> دنع ىالوم 6 الو ِ

 < نع يطسولاب ليقث ينان مهارب ال ءانغلاو ةعيبرينب يشعال رعشلا

 7 هيلو يشعالا را 1-1

 لهذ نب 0 ةعربر ين ب ةنراح نب و نإ ند نب كيج ن» ةحراخ نإ , هللا دنع 2 يذعالا

 ا م طسأق نو لكوكب رب نيا كلك نب بءوص نب ةيكع ني نيشطلا هيأ ين ١

 | ا
َ 

 ا
4 

 ناكو ةفوكلا يك و ند م يعالسأ سعاش رازن ل ةعسر نب م هليدحع نب ىمحد نب يدنا

 د 0 اندح لاق يديزملا اصلا ن 0 قربخا ١ ة.مأ يس ١ بصعتلا ديدش بهذملا يناو ص

 نع ماش نب نتاجلا هلع 50 نب. د4 يريح وأ ننشد نب دمحم نب هللا دنع نبا

 لاق كلم ىقا يذلا ام كلا دع هل لاقذ ناو ص نب كلا دبع ىلع هععر يفإ 0 مدق الق باإ 2

 لوقا يذلا انأ |

 ينعا نم فرعاو مع ىلع لوقا * يننا بالاو رمشلا يف ينلضفو ظ
 نباوباريخ تالضف دق سانا ىلع * هناو ناو نعتلسو ذا تدصاف 1

 ريشع و بان تاو ةرشغو مءرد قالَ ةرسشعل هل صاو اذه ىلع ينمولب ل كلملا دنع لاقف 1

 هل يرجاو اهب كل ب تكي يناكلاادبز ىلا شما 1 كاقو يرجح فلا هناثاو للا ضئارف أ[ ظ

 هل لاقف هددرب لعجف هاتأف ادغ ينتئاهل لاقف اديز يفأف البع نيثالث ء

4 

7 
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 تئاغو رمضاح نيب سانلا ىف * 53-5 لك فلا دبا ديزا

 مغار لك بغرب هلثم يف * باو كءلءقح ىفكل له

 باع لك بدع نه 34 »* تساكملا بريط تقع تناو

 بئاد حاورو ودغ لوط نإ بحاصو ينتيفك نا تاو

 تئاح اب دنسا مع تك

 هل لاقف نانفسولا كاعقا 4 ءاع اطباق نايفس هماكف ىلكلا ا ١ نايفس ىناف ديز ةياع طب 0

 ااه سانا مالك نم نيكل »* 10 ل ىنسدحي ّت سب ذإ دع

 ما# تجاخلا فنعو باللا ةديسو

 ةعيب ريا ا لخدبيبح نب دم لاق هاا يضف تح 50 راب بتاكلا ديز نانفس يقاف

 كا رأىلام نينم'ولا ريما هل لاف د4 1 ربب زلا نإ ةيرامل جورألا 2 ددرسإ وهو كلما دنع ىلع

 كن شما كترصنل دفا ماحجالا يلإ حنمتو مادقالاب معو مزعلا كدعتق و مزكلا كضم ام ولم

 ةقرتفم 0 نو. كل نحو نوسان هل هءاكأو ردم هد>و لقم كدش كودع نإ هحوبو

 كض رجال و حصان هنع كطبشي و ناوعأ ةلق الو نان فعض ند ىئءونامهللاو هع وت كيلع جاك

 لاقف حصان بلقو دودو ناسلب .قطتت كلناف اهتاه لاقف اناسأ كلذ يف تلق دقو شان هيلع
 اطاحاف اهم جاتبلا لحت * قلاك ةفالخلا نم ريبزلا ل ا

 اطاأ تعيضف قيطت الام © تامح ةلوملانم فاعضلاكوا
 اهلاهما 30 ه اوغال 37 ماهع اومانسال مهلا أوموق

 اهلاكو اهناكر 52000 مهيفال اوكف ةفالسحلا نا

 اهلافقأ معتفاف كنع ضم ان اًةاغم اضفت ريخا ىلع اوسما

 : نع ك5 لو ريخ 1و ل لفقل سخ أ نإ هللأ دنع ا نق ا لاقو كللملا دع كدعذو

 ١ ند ,جاجحلا غ عرف الف ناويه قرش ةللعا تن 6 لاك رطاو يذعالا اند دق جاححلا ناك

 100 نم لاقف مهن'وبو قارعلا لهأ خبوي لمحو ثعشالا نبا ةنتق ركذ ماما برح

 | لاقف ةيصعلاب ىهاحو ةعاطلا ماخ نم ا مهو ةفوكلا كل لي اسم ةنتفلاو بررلا نا ةرصبلا

 نم ءاج ذا يسودسلا نايم“ نب ريرج عم ةيصعملا روظا ن وا ا نعا لال ةفوكلا 3

 118 ءاربال ريمالا هللا حاصا لاقذ ةعبر ينا ين يثعا ماقق كلذ ن مق رك از كَ

 كلذو كرصن الا هللا ىنأف كلاتق يف اممح اودهت>ا هللاو دق نيرمدملا نم دال ةمصع ىف هللا 2

 قح 5 هيما ىلا 4 ٍ لاقو الل هل 0 2 ا وي | 0 و كلذ

 هيلا رذتعإ لاقف هياع بضغف 0 نإ هللا دع ير ةعسر يبا يب ىثعانا 0 غاب لاق

 1 بح نبا لاق ةياس ةلصا هل أو لكدولا منو انء_حوهو هيلعهللا نيعتسو هللا ءاعغ نإ هنز ر>اشم | 2 ب يل

 ١ 8 الولف وجنق كوفعو هلا وفع مهعسوف تردق ذا ترفغو تركشو اورفكو تربصو اوعزجن مهلا
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 كلاسملا هيلع تقاض مد ديرط * فسوت.نباراذح نم يتناك تدبا

 كناوذلا فودسلا مضلا نم ىنتمح »* ييتمالظ دارا جاحد ريغ ولو

 1 كاللاح دوسأ مويلاو مه>امراو نإ مهثويسل مهاسحا نع نوماحي

 جرؤم نبا نع فودعام نب ديوس نب ىلع نب هللا ديع ين'دح لاق قىدسالا نسحلا وا (ينريخا )

 هلوق هدشناف ناو ص 0 كلملا كيع ىلع ةعسر ين يب ىثعا لخد لاق هيبأ نع

 ا ري مويلا تن ءاو # دعم ىنب ري 5 كك 518

 سهش دنع ةداس دير هلاك * افعص كف ديز ادغ تلا

 ةنراحو ًاسيقنيلجر دلو ةماما نافلاق ةماما ينب نمهل تلقف لاقتنا ةعيبر يفا ىنب يانم هل لاقف
 ةرصخ. ماقف لاق هتحوت ركب تناك ىذلا وهوةئراح دلو نم انا تاق لاق لله مؤلاو م اهدحأف

 تاعحف يبذكت الف نتن كوع اذاف اولعش مو اوممةعسر ينأ ينب اخااب لاق مل من ينطعب يف اهب زمغت ةذب + يف

 نبدمحا ينثدح لاقدعس ينأ نب ,| انثدح لاق مع را ادبا 0 ايشثرق ثدحا الا ادهع هل

 نإ ءامس ا ىنا يفب يذعا يبا لاق يلكلا نع سارف نإ د# سارؤ وبا ىف نا دح لاق يعاشلا منولا

 لاق انك دالطعلاف هند ةحراخ

 همأ رغلاو باو | ءبع لع » نصعح نب ةحراخ نب نب ءاعس ال

 هنئآم نوب بنك نجلا“ ٌؤسلايلع *« الخيو اموب .اللعت لقا

 هماس نب ةيحان قوف احر * 55 عاش ىذلا ةلةقصمو

 يلكلا ىنئدخ سارف ولأ ١ لاق نمعشلا ةرورعغل رمأ يشعو 0و ةيجان لح ىلكلا لاق

 لاقت. دبع ىلو وهو كالملا دبع نب ناماس 0 ةعمبر 3 يفإ 0 لاق نتا 5

 هرئاز مركيو ىحي ال نإ راو لا نانا ايبا

 هرضاح لخئلاالوهيلخضد وحلا الف 2 أدرفتمدب يوحدللا يف تكا

 هرما دوجلابو هيهان لخبلا ىلع © هريمض نه هلاؤد يمفاش الف

 هدول دقو جرخف هولصوف هتاصب هيلاومو هموق ند هنريضخ ناك نم ل ب و هاطعاف

 ٠9

 سس وص

 الاخ يفاوبالا_حالاو * الاوسالا ةمامأ كتان

 الايزلا طباخلا دجا ليقو *« اوتاعاذا يلق عير دقف



 )لمةه١ا(

 م: هبسنو هيث ن ور< رابخأ 0

 ةعدض نب كلام نب دعس نب حيرذ نب ةنيف نا 1 ل ىنأ نع ينادثلا ور.ءوبا 5 امث وه

 نب 35 نب بنه نإ 'طساق .نب لاو نب:ركبا نب ىلع نب بعص نب ةباكع نب ةياع' نإ سق نا

 دحاو لك دلوهل ٠ اولا و نسم ل يباكلا نبا لاق رازأ نب ةعيبر نب دسأ نب ةليدج نب ى عد

 نأ نابنش ةليبق مهم دحاؤ لك ةعيرأ دلو هناف' ةباكع نب ةيلعث ريغ اهسفنب ةمئاق ةدرفم ةلبق م

 نوع ناكو ةليق وبأ وهو ةبلمأ نب لهو" ةل ف وبأ وهو ةبام نإ سدقو ةليق 5 وهو ةبلعث

 اكس نم مدقأ وعَو رار“ نم :رمشلا لاق ن 2 1 هنا لاو ةراهاجلا يف ءارعشلا ءامدق نم ةئق

 |١ هش رط يف هعم تاقديلا هحوت ال رصيق ىلا هعم هج ا رم رخا يف سقلا وما هيقلو سقلا

 قياور نم ( هربخ ت>سأ ) باطمالو بر أ ريغ يفو ةبرغ يف هتولل عل ئاضلا ارم برعلا هتءسو

 نبا نع دعس ينأ نبا نع هبا :نو لع نب ندحلا هضعم 0 جرؤمو ينابشلا ورهع ىنأ

 | الحف ارعاش َهئ 3 رم ناك اء. اولاق هناور ىلا هتنساو هعضاوم يف ك كلذ ترك ذف ي كا

 0000 ال ةقلو هنأ كامو ةرمجلا ناح ةماقلا ديدم هجاولا نتح الخ ناش .قاكو 5
 | هيلعاقيقر هب امحممدل احم هيج ناكو نتقصتام اهايطسوو هيمدق اًبايس تك ع 11 لب م

 000 11 ا طق نع ىرتملا لك وز انتدح لاق ياركلا ندح لاق. ىمع ( قرخأو)
 تروهف لامح تاذ 21 لسعأ دنع تناك ه3 نأ ومع مع كلام نب دعس نب لد سمع نأ ةاورزلا رت

 | برعضي يغم هريس ىف طيقل لاقو هما ضعبا دنيم باغف كلذ هل روظت ملو هب تفغشو ارهع

 توبلا ءارو نم هب ينشا نلوسررالا تلاقاو ةمع نامل لع ءوع د و ردع ىلا هنأ سما تثعيف حادقلاب

 امو مظع سعأب تئح دقل لاقف هفن نع هتدوار مث ةعاس فقوف اهنأش ركتأ لخد املف تلمفف
 ركذلاو ةءاندلا فوذ هنم نءنتمال ىمعل ءافو كلذ نم عنتما ملول هللاو اذه لثمل يعديل ىلثم ناك

 جرخف ماقمل ينايعدت ةءاسملا ىلا لاق كنأوس الوأ نلعفتل هللاو تلاق بر ءلا يف ينع عئاشلا ح ىقلا |

 همح عجر املف ورم ارثا قلع تلفكف هتف تومأت رح اهاهرع يم نا تفاحو 0

 ديرو يمض ىنماتسي ءاح ةبارقلا برق كم وق نم الحر نأ تلاق كلام اهل لاقف ةضغتم اهدحو

 ملف ةنفلا تحب ءرثأ دقتفاف مق نكلو هيمسأ الف انأ امأ كلو دال تحج هم كشاف
 سدق يب نم أهريغو دعس نب ةءقلعو ةزرب آي ”دحف هريخ يف جرؤم لاق هفرع رئالا يأر

 ا” ناكف ةريما قا بروف هب. ةيرضإ يلأف ؟راقفلا اذ ىمسي تفس دئرمل ناكو اولاق-ةلمث نبا:

 | )ا لاقف قودّرطا عوقلا نآَدنع نب و رمل ناَقو مهترتكل دنع ىنب ىلع ىو نكي ملو نييمخللا

 ( 07 طف اكلم وق ىلا كتددر امر تنك ناف كرشأ نع نحف اناو تمرح دقوالا اولتفام
 لاقهناف ( ورمح وبا اماو ) ىهنا هيلا رذتءعاو هع حدمو كلذ نع ض عا مْ دب يم ءانغو هئادعمب

 همع أ رذتع ور لاَ هملق ند هعضوأ هساعن مو هنع ضريىعاو اررع اروع كاذب ب مح عع امل

 الك رطسو لك امنع ناو ه ادور 'نآ الجتتنتال ل



 (أ6ةه)

 ادرلا ةهنانس امو قعرس الو *«. مخه قئاسن اموب يئلاش“ 0#

 ادهختو ىلع انمابحوتسآو *« ةنال ضقا مولا ىنارظنت ناو

 ادع ءزضال ءوس قعاؤو © ةددشرا دا ١ ىفشام ك

 ادعصاو ارارم يمؤا نم غرفاو ©

 ادهحتف يفداك غاب لوق يوس * ةتينج نوكا نا مرج ريغ ىلع

 نإ

 ان

 ردعل

 هج صراوق يف م تر مط ناو

 ا ةماقملا يف ىدانملا 2 اذا ةلح وعدن ءرملا م يرحل

 نمرعتمالا ردقلا دا ميظع

 ةيرع تبهو لاك تح رص ناو
 مهطخ وىلاوملا ءطو ىلع تريص

 ليذبلا دما دحا يورو الخي هراث دمحا ين

 ادرحا ريغ دحام احلا 0 * ظنا الا يلا جرف محيملو

 ق>-١ نبا لضفأا ىمع ينثدح لاق يديزيلا سابعلا نب دمحم ( ىنريخا ) ليخبلا ديلا دما: درجالا

 ادجاو موماع يب رةلاوذ ند اذا

 ند ند ةدرب يب نب : لالي كَنَع وهو ةرمصنلاب 0 داع لحر لاسلاق ين ؛ مثيلا نع

 00 لاق سانلا
 مأرب 0 ئدربا نا | لأب اه « يراال ثيح نهم صهدلا تانب يف 2

 ةنس نيكدت هعفا نبا رمعو ناكللا نبا نع هريخ يف حابصلا نب ىلع لاق هش نب وردعا رعشلاو لاق

 اهغاي ال:لاقف
 ماك نانَع ين-ع اهب تءاؤذ #* ةح> نيعسأ تزواح دقو يناك

 # مايق نهدعإ امال ل «* اصعلاىلعو ةلص نيّت>ارلا ىلع

 مارب سيلو يمر نم لاب ام * ىراال ثيح نهرهدلات انب يئتمر

 ماء ريشي يرأ انكلور ع« اسر نك يمرأام ناولف
 ماهكريغ يربلا ديدج اثيدح « نكي ماا ولاق سانلايفآ رام اذإ

 ءاظن كلذ كفل نفي امو * ةلبا ىهدلانم ىنفأ امو ينأو
 1 كاذ دعب ماع ليمأتو * ةليلو موي ليمأت ىنكلهاو

 دلخم نع ىدع نب منيه انثدح ينأ ىلع تأرق قا نب دامح لاق لاق يي نب نيسحلا ىنربخا
 ريمأ اي كدحم فيك تاقف مف تام يتلا هتاع يف ناورص نب كالملا دبع ىلع تاخد لاق يعشلا نع

 ع نب ور< لاق مك تحربصا لاقف نيئمؤملا
 ماهل نانع .ينع ام تعاخ * ةحح نيعست تزواجدقو يناك

 مارب سيلو يري. نك فيكف ©: يراالثيدنم'نهدلاتانب يمر
 انه ”ريتسب 'لعرا ايكلو: * .ايظالا ليام لل

 مامو كاذ' دب مام: ليماتو :«::ةلايلو موب ليمأت قكلهأو



 : : 52 (1ةهذ

 دييل لاقاك اذهو نينمؤملاريم أي كلذك تا تاقف
 اّنيمتس ا كتلمح دقو * ةشهجمتوملا ىل يشن تماق

 « نينا ءافو ثالثلا يفو « المأ يغلبت ًاثالث يدازت ناف
 لاقف نيعستلا غاب يتح اعف

 مادر ي ا 0 قع هع يللا 4 ةدح نيعسن تزواح دق و يف و

 افسح يزال هفهينسص

 لاقف نيرشعو ةنام ماب يح هللاو شاعف

 دولخ جوحللا س هلل ناكول نإ سحادىر# لبقاتيستدنغو

 لاقف ةئس نيعبرأو ةنام ماب يتح شامف نيحاد رحم لبق |رهد ىوريو

 ديمل تك يكاد د « اذ 0 0 2 0

 | 200 تحس“ 3 هتيدط 5906 ليلا نيدو كأم ينادخ 0 ساجا ىف لاقو ةلصا

 ا دمسيفأن هللا دع ىنأدح لاق ا ينرخأ ( 0 ةيعاول 14 تتءمس حج تديسا ف 1

 1 ١ لو م 0

 لإ وروعا هولاف هبا ينوناذ لاق 5 هر# نم الذ دق خرشالا سعاشانيفام اولاقف عملا لوش

 هلوقب .سقلا وسما ينفع هاياو رصبق ىلا هعم هب جرخف هب نححأف ءدشناف خيش وهو ةئبق
 ارصيشب ناقحال ان نّعأو * هنودبردلا يأ رال يحاص يب

 ارذمفتوغ وأ اكلم لواخم * | ذغ ء كك: ع كال هل تلقف

 11 2 الأ, رفسيف ةميقث نب وردوعل لاق س دقلا سم نا ا اذهيف جرؤم لاقو

 يح لايع وذ ريك نو 0 ةلالح وذ يف 1 1

 انكر ا مط رساذإ اذإ » 0 لاقف

 هتسوص

 نرد نم بحلارح فرعي * امنا ىوهلا رح ند حأب

 دس

 انوص دقو بألا يندعم 3 دقفارعسا بحدلل تسأ

 ايرادع ا »* ةرمح تيم يلا كشال

 ابرغ وأ ىهدلا قرش ن رم لاا اهتن نا يتلا كلت
 عما نبال ءانغلاوةدفح ينأ ني ناو ب قرم ةصفح ينأ نب يحي نب ليمح نب لمؤدلل عشا

 ! ىئاشطاو مهاربا نع يطسولاب لمر

 م7 ليمج نب لمؤملا 1 ع 1

 لماوملاو لاجخ اب نكي ةدفج يبا ل ىد ناكو 2 رابخا يقف ةصفج ين بيسنأ ىَّكم دق



 م

 فتنأ ىنب نم ىأل نب سامش نب ةذوه نب دايز تنب ةريما.ليمج ماو ليمج أ ينكي ليم نأ .نإ
 مداع نب سدق نب ةياط نب ديلولا نب قاذملا تنب ةغب رش لهْؤملا م او ةئطخلا مهحدمي نيذلا ةقانلا

 هلوقل كلذب 2 ,يوولا ليتق بقا للبح ناكو يرقنملا

 باطخلا ونأ يدوطا لبتق © يفاعلا اذه ت تاقاذ نه 1

 باع حزام لوق لقتال * انيقي كاذ تنأ هللا ن

 بادصالا عمواتنك ًايلاخ  انانم تافه ان 3

 0 ونبأ حو ا نع ناهاس نب ا قا نبع نع ةزاجا ىلع نب ىم كلذب ( يزحاا)

 كيتا ىلاؤم ن 1 او انغم اندم ًاهالغ يرشا ليمابأ نايات اذه دهم نع هللا همح را

 ةماعلا لهأ نم نيخبش اعدو موي تاذ هل اباححَأ امدف زرطملا هل لاقي بيع لك نم ةءاربلا ىلع

 انفف ناخبش ثلا مقدما زرطملامهعمو مساح 0 املف ةنعش 7-7 بئاسلا اهدن>اللاةي نييئغم

 هل لاَقف 1 نهو تامئام ردا ةينازاا نبااب لج ابا كلل و ءالوم ليج ينال زرطملا لاَقف

 اموبهثعيو لاق نيذه كلزنم تاخدانيح .هللا 0 9 كنا دهشأف اناامأ لاق كلام تنئجأ كل وأ

 يالوم م طلاقف هل ناتسا ىف وهو لوام هللاشب ةماعلا لهانه لحر دنع رع هل ءاقدصأ وعدي

 انيلغ رشآ اولاقق كلع.ت رشأ ينوكرواش نإو ةتلاسر مكتب دقو ؟وءدأ يف زاسرأ دق ليج وبأ
 ل 5 دقدل اولاقف نحو هسلخم مزهر كلار مكساجف هيلا | وبهذنالنأ ىرأ لاق

 هدحعاعف اموي لح ونا هلع بضغو | مهد_:ع ماقاف اولعفف حرباال نا ىلع نوفل لاق ىه امو لاق |

 نأ لق يريخ كليو تملع امأ يأ ف 3 هللا يف هللا قتا 0 ابا كليو لوس وهو هبرمضف ١

 ةيصل مْ هيقتسي ناكف ءام مط امم ىتتسي هل ناتس يف ةبذع مط ريب ىلا هثء ناكو لاق ينيرتشلا

 تينأ اذا ناملغلا 0 ءالو٠ ركنأ اذاف ةظيلغ مهل نم سي 2امخ ف كل نأ

 نأ 5-5 نع سيردإ نيد نا ى 0 اا هدد مهلأسيف م تيقتسا لد ناتسلا

 تدلوف مصاع نب سيقنب ةباط نب. ديلولا نب قاذملاتْ:ب ة يرد اللوح هئبأ جوز ةصفح يب نب ى“

 قارءلامدق مني دلاب ناماس نب رفع> ىلا 2 ناكو ال نغ ًّش رظ [سعاشناكو ليم نبلمؤملا هل

 كلام نبهللا ديعاهاك:شا ةاكش يف لوب يذلا وهو هدنع يلغط يدهملا ه 1 هللا دبع عم ناكذف

 اكعو دق هللا دبع لق ذا * ةماظمضرالا ىلع تا

 اكل كاذ لقو .كاذل ىمفن ** تفل: نإو يف كام 1

 يشتد زوش سيح لاش تسل

 لوش يذل اوهو
 ابر> نم نيلعاوخ فرع د اعإ ىوولا رد ند حأ ا

 امف ءانغلاو اهرك د مدقت يت تايبالا 0 ذو

 #5 خا

 ع ىلع هل كاذ ترفغو :* يماظ يملاظل تيهو فا

 ملا نم هل تببر . قد #  هموءراو ينءاظي لاز ام

 00000022للا17ر_7ر7ر 7ر7 رعب ضب 77 :

 ( ريشع سداس  يثاغالا - )5١



 : ١ روع دامحو قارولا وواستع ناك لاق ىزوتلا ينادح لاق دلد_2 ) 0 ١ 1 ينأ نال ةنانص ا

1 

 تو م 2 207 كولا

 اق : 007

 ١ هريغو 0 كلذب قرر |ىلسولا ليقت يناث س ديلا يبأ نإ مهأرب ال ءانغلاو َْق ارولا رواش 1 ندخل

 مد هبسنو رواسم رابخأ اجد

 | نمةليدح ىلوم هنإ لاقيو ضع نب ناليع نب سيق لآ نم ديما دبع نب راوس نب رواسم وه

 1 يورو نيعباتلا ن نم زدص" نع ىور دقو هتاورو ثيدحلا بامصأ نم عفا ل 5 لق يفوكناودع

| 

 0 بوقّعل انثدح لاق ىناسنلا بلاغ نب روفيط نب ىلع ( ينربخأ ) ثيدد- 01 00

 د 10 نب رفم> ينثدح لاق قارولا رواسم ن 2 ةماج أ نب داح انئدح لاق ٍبساك نب دس 5-7

 أ ةمامع هيلعو بطخحي هنقان ىلع وهو لو هيلع هللا ىلص يب لا ىلا دكا يفك لاق هنأ نع ثيرح

 نع قادناشالا انريخا ا رك و نيطا ندع ىرحأ ) هقك ني اهاخر 1 ءادوس

 0 111 زل وق بتكق ىليل ىأ ن : لانو موق ناك لاق ىعمصالا

 لوب ًاقنأف لعش مف م ف هلعحن نأ هملكف قارولا 00 ينأف 0 1

 ماعاش ثاايف كللبف حا * الصأا لأي رين كار /

 مدعم هع 2ع ل اولا لكلق لاغلا رك

 مسوملاب م املا قاتم نب 5ك ذا ينولو مدام

 مر ذ يذن سبلو ىسمأو »* هسوق يف فاو عبصاو

 || اهركذ انهرك ديزد نب ر كب وبأ لاق يرام هيف لاقت هيف انل ةحاحال ىلذ ىلا نبا لاقف لاق

 ' 0 لات رواسم هلع لفاف رك الا نثقرملا رعش بيعإ صفح لمْط نيممت ةدر بأ نإ صفحو
 ا عبتت انمج دوملا ليثك فنأو » .لغاش صفحاي كينيعيف ناك دقل
 عمجأ نحالا ىلع يني. كهحوو * 0 مالك يف اكل تعش

 هطخ ( يديزيلا هللا دك نانو نم تس ) ةدم هر>اهو الحخ ساجملا نم م صفح ماَقف

 0 ناودع نم مت ندق ةليدج نم م قارولا رواسم 0 خيش قت , ناماس (1625)

 1 هيصوي ةنبال لاقف مهل
 م0 هرج ككخ هليجاو# *" لئاقل دعْتَساَو كباس رمش

 موسوم رفصم نيبحلا ربد * .رمشم لكل تفص دوهعلا نا

 : موّؤص ةالصال دهعتلا نسح ها كتان ,راق ل 3 ب>ءاصونسحأ

 مكح ناو ىكدعلا كايَبَو # رعسمو كائهدا> برم ند

 ميرغلك ناس كنءفكتو * ةئيسن عويبلابلط نع كينغت
 مياستلاب كَ ةبايش صصخاف * 0 عييرلا لعتلل 3 اذاو

 | ركلة دع هنلأ عفدو المت ىموع نب « ! ىدبع 2 نأ 7 ا 00 39 ا لعفف لاق



0 7 +5 ) 2 
7 4 0 1 31 4 7 
 ١ 0 .٠ ل ا "7 "يبيك اي 5 ب

 005 ( . ا ا عا 0

 رواسم لاقف هيدأتسي ىسيع باذع بحاص نيطب. ىلا عفدف جارحلا هيلعأ|
 نيمسلا يدا وقرقلانم »* ىهالاقلا,هاودتدحو

 نيطب ىلا درملا ناك اذا * ىلمني>- بقوءلايف اريخو

 نيقي ىلع كاذع نم: ادغ * انييضاقب ف يطملا اذ نكف

 نيحلا ىلع ءاسفنخلا 1 3 اف تحرم املاط كناف

 ديم ةريقع قار ولا رواسم رم لاق دا نب ىد 0 0 ا لاق ىلع نب نسحلا ) ير ( ْ

 لوب 1 هنأ 00 00 0 اع فو ا هل ناكو يس وطلا |

 م ع تاومحلا رومعم كربقو »*# عساوف هارد 1 مئاغ أ

 م 1 هيد 4ك و ناك اذا »+ هربق نأ رم روبقملا عفن امو

 ١ نب نايفس نع حايصلا نب دم انندح لاق يئايزلا | 23د لاق ىعيشلا سلوي نإ لسسسأ؟ قرت '

 ْ نايفس ن ءثدد يجحام || 7 يبأنب اخ أ ( ب كلا صضعل نم ا ريدا اذه تحل افا ةثشيعا ْ

 لوب اعنا مهحأاي ص و ةفم نا بادحأ طقاقأ رولا 1 ع ا1لاق منأ ةياورأا هذهو ةثيع نب

 . ِى سيباقملا باحد ح0 # الا لق نيدلان ماا

 ظ نس واوالا نيب. تدحض 0 »* نار اوعمتجا أذا ف

 يو ير انا انأ لاَقف هودعوتو مولع 3 هباكصأو ةفينح أ كلذ غابف

 راق لا نم ةدباب © انوسياق ًاموي سانلاام اذا ١
 هفينح ىلأ سابق نمسضم #* فيررط سايقع مهانيأ

 هفيك ِق 0 امو * اهاعو ام هيقفلا عمد اذا

 ىل>رل دجأ لف تاختدق ل د 3 ةفوكلاب ةعاوملا اننعدمت رواسملاق نضر ةمشعألا غفأ

 أ تئجف ا ينل ىناراملف تنلاردص يف ةفيح وبا اذا ماحترلا 07
2 

 قاب اذا ناكو لاق مويلا نا ءشل 10 ىف تاقف تسادعف ساجحا ىل لاقو عساو 00 اذان ؟
 0 د :

2552 

 يقر يمنا مهفلاو بد الا 5 ماذهنا لوقو هب ا عسوبو انبه انبهىل لوش كلذ دعب 0

 3 ناك لاق ةقانلا ف ْي

 ا كلذيف رواسم لاَ راما رش الإ هنا ريح ن 5 اهدهشم 0م تتاشهلراخل اقح عيضيالا قارولارواسم ||

 ا ىلإيفط لكو *« ةرورض فالك( نع برغل : : |

 تا ل ناك كن حل »+ .ةعو عدلا يدا[ عيرح ا

 هءاجف رفس نم قارولا رواسمل راج مدق لاق لوألا دع انندح لاق ناحلا ن0 (ينرخأ) ا
 للك 5 هديب د ناو 53 ىلع 1 فيغرب تءاحف ءادغ مساقلا ينال يئاه ةيراحاب لاقذ هيلع مس 0

 كلذ يف رواسم لاقف هنم يدطأ ارك تلك افا ريا ع نه لك مساقلا أ هللاق رواسم ما |

 ني للا عوا قح ةيكافاز 0 نات ا 1

 0 نب لوالا دبع رمعملا ول اد كاف 001 نسملا نب دمع | ا

| 

 ا
1 

008 



 3 هطلت

 2732 روك رظإ» وف ةرعش وأ #* باذ ههجو ىف دن ناك

 |[ ندا رواسم لخد. لاق ىن خئادملا ع نع ثرطا نب دا اند لاق لعن نسحلا ( ينربخأ)

 ||| هلم هسار ينداو ةنلع ًاعز> رواسم ىف هبجي لف هماكف هقيدص ناكو هدوعن يم رز 1 صيعلا ينأ

 1 0 ا دع

 ينبح قلن اذ: تم يمت الوز يو« ةيع دع هدب هضم ماع ل لك يفأ

 ادغ وأ كوحتجار انكم « ةليلو ء ىجي نأ موب كشويس

 اعدلاىف د ناو يعادلاعمستالو * ةوعدل بمال 0 ىسحتق

 هللا همحر تامنا ثبلير ملم

 هس وص
 يدنعام كتثثب: نا ىنوفج يعاو #3 يدحو هروساو: ىليل نع نيمانت

 دمعلا لتاق:ىلع اذام يراظناف ان * هتلعف دقام نيردن ام تك نه

 يطسولا ير ىف ةبانسلاب قلطم ليق# فيفخ بررعل ءانغلاو نتاكلا دنع نيس رمشلا

 4[ هبسنو ديمح نب ديمس رابخأ هلوأ رشع عباسلا ءزيللا هيليو ريع سداسلا ءزيملا مت ز:-
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0 . 

 م تسربف 1-0

 *( يناهصالا مامالل يناغالا تاتك نم رشع سداسلا ءزملا )*

 ةعمر نا رم عم يدعسلا ريخو يدع نب رحح لتقم 7 ١

 ءاليملا ةنع رانخا ١١

 5 هراشلا فق دايز نب عيبرلا بسن ركذ 9

 هريخو هيلو حرش ركذ مه

 اهابإ يرش حيوزتو ردح تاب تايز رج 0
 صاعلا نب ديعس عم ةئيطخلا راخأ مم

 ةبنو ةح راح نب ءامما نيركلام راخا

 هبسنو ليخلا ديز راخأ 5
 هيسأو ةيدب را "6

 هريخو تاصلا يأ نب ع 0

 يدنملا ل يبأ 5 7

 امهبانأو اهزاجأو ةمرودلاخ 0 5١
 ىدوللات:ةضوءرحو رك نان نحرلادك 1

 هيسأو متاح رايخا هج

 هريختو ةمرلا يش د
 ةيروذاملا تاوصالا هذه يف مهاربا ربخ ركذ ١

 هربخو ريب زاا لتقم ركذ

 ليقع راَخ اونا راخارل3 |

 هسنو فافح راخأ اا
 هضنواهخراخأ
 ةيلاو 1 ١

 هسسن و نآرمع زاك 45

 هيسأو ديلولا نب ةرام زانت ا٠ةاأمسا

 هيسسأو ديس ا ١6

 ه.سسأو ىثعألا رابخا اوه



 هيلو َةنق نب ورمع راخاأ

 ةفكح

 هنأ و 0 رايخا ١1

 ليمح نب لماوملا 2 الحا

 مه تع 190-







 و هعيط قودح ِ» ظ

 )ع اءزد نبرثعو دحاو ند رمشع عباسلاءزملا وهو 0

- 
 ع

 -_-- بج -

 ا ا 55 ل و اج تدل وحل

 :# ةيويدخلا ةناخ.تكلاب ةعدق ةخس ىلع لب وق

 ( يطيقنشلا دمحا خيشلا ذاتسالا حيحصتب )

 رس ىلع اشي نقتلاظبطم

 « همزنأ1 ةظوفحم هيشا

 (نيماحفلاب رجاتلا يزفلا يبان يدها دمع لس 000



 نفع
 دعه

 مد هبسنو ديمح نب ديعس رابخا جه

 0| 8 هلِصَأَو نيقاهدلا دالوأ نم نامع ابأ ينكي رحب نب ديم نب ديعس نإ ديمح نب دعس
 | أثنو دلو اه دادهب لهأ نم يئول نب ةماس ينب ىلوم هنا لوقي وه ناكو طسوالا ناورهلا

 أ مالكلا نسح ىل-سرتم 0 بتاك قار نم ريشا ناي و امدب ىلا 5 لقي ناك من

 0 هيهذم ضد يف داود ينأ نب 1 2 للا هو>و نه و هك حبات

 قلاولل 5 هل هنءارب ا 8 < ةليوط ةددم هسلحف قيد ييح هنأ لاقو مصتعملا هب ىرغأف

 1 نم ةعاج اهندشنأو داود ناك دا وحبي ناكف ا ًاسعاش ناكو هلييس ىلخأ هدعإ

 لاق انياحأ
 1 ا كي نا 2 ذالا ىف يبس تحبس دقل
 داع 0 ديبز ىلا تبعد * يدع٠نب ورمعهمساناك ولف

 دايأ يف كلصأ تحلصأ امل » يشيعفيوختلا,تدسفأن ل
 دالتلا نم ريسلاب كلذبف * لامفيرطتدمادق كتناو

 ا نا دعس < نإ ديمح نأ هريخأ يوغالا قاقدلا نب فسوي ابأ نأ ي وم نب دم رك ذف

 هان ريضحف لاق يبارعالا ْن قلع ىلا: كْنِم هن ضمها هل لاذ يس وهوا ادم هنبا هيلا 3

 املف اهم اي ةربم انعم نكت ملو امتسحتساف 0 ةزوجرا ملف موي تاذ

 || (يدشنأت ما تاق اهكدشنأ نأ بحنأ كتف مل لاقف ةزوجرالا هذه انتناف هل تلق انفرصنا

 كح

١ 1 

ْ ٍ 
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 1 0 1 هج ا ل و ا ا يب حس حجم تدوس دعس م

 لاقف دغ نم ءابأ ت تءقلف ةدحاو يس أوعمس اع وهنع اهظفح دق سس نورشعو فر ىهو ١

 كدعضف يف هيصون نأ نآلا كلأسأ انأو هب ينتيصوأ كنا هلتلق اري ها تنااو فنك يل

 نبا ينثد> لاق ةحاط يبأ نب سابعلا نب ٍط ( ينرخأ ) هب رف ةتملعأف نكح ءيناأسو

 هساعب سانعلا وأ ناكو ةباوث نب ساسعلا يأ ىلع موب ديح نب دعس لد لاق رودملا يبأ

 بايو ةقطنم هيلع هحولا ندح 9 امالغ هسار ىلع ا 0 ناماغلاب فشلا ىلع

 سايعلا أ اب هل لاقذ ناس>

 عنصرام اًئاَق قطرقملا اذه * انل لقفطولتال كنأ تمعزأ
 : عقدا دهاوش برملا ىلعو * ةيبرب كيلع هتحالم تدهش :

 قمع ( ينربخا ) كيتع نم حيرت ذ ىتح هيف كل كروبال هذخ لاقو سا.علا ونا كدعضف ُ

 ديم نب كيه ناك بتاكلا تار دلال تل ير نول 2 ىل لاق لاق هللا همحر ا

 ةدملا هذه ينع تبغ هل لاقف ًاءاسم ءءاح مث ةدم هنع باغق ىلاوملا دالوأ نم هل ًامالغ ىو ١

 هب لزب. مو ردقأ ال هللاو ال لاق تين لاف انسسأ د فق هل لاقف يدنع من الف ينام مل :

 لعحف ذينلا عضصوو تاضر دوق هل لاق فرصنا ةمتعلا ناذأ ميحد اذ 5 | ع َّى د

 دجسلا ماما ىلا ايقنت هكر 0 لا لاطرالاب ىتسلا ثحي ديعس-

 0 هنذؤم وهو

 اليوط ةالصلا قدح انيضق دق # اليلق رذا 6و هلا ىعادل لق

 اليضصأو ةركب :تقولا اه # مدكو نادالا ف تك
 التم نركت نأ نم قامتو « انف ءرا قد سارق ١

 ىفلا لجو ةمتعلا كلت هتايل نذؤيال هنأ فاعلا كوك همر للا ة املف
 هعضوم يف تابو هيلع تعقو ةليح ا أ مك سراحلا توص عمسو د ّّ ناكل

 ْ كذاوحس 6 '
 يضغلا رح ىلء يق يوطيت> #* اخضرعو هل بحلاب تضع

 اضرعم ىلوتو ينافج مث * اضرلارهدلا نعىسفن تروظاو

 اضمغو ايركلاقاذ نمكادف * اضقن ا يريص ىلع حلا ضقني مل

 لاه رعأف ةكوح هتلأس © ىهءام تيسنف تقرط يي

 اضقلا انرباكو ناكام ناكف *« اضم سجحم لوقاال لاقو

 ةزرلا هحو اكذ كلذب ينربخأ ةقدس نب دمحال جزه تايبالا هذه يف
 دعسة ف نيل قف نك 3 بهو نب ناماس نب دحأ قد تكلا ضع ىف تدجوو )

 ذا اهسياف هباس دي نفو الا ركقن مف رصعلا دعت ةموق كيعس ما أوركس املف دي نبا

 لوثي اغلا بالا يدع
 عمسمو يأ سم لك نع 8 تولأو * انئيب حارلا تلاح مكيلع مال



 عجضمو بنج نيب مول عمجمو * يركلا انب لمي نأ الا 2

 ( ىنثدح) موعدوو فرصناف هريسإفو هللا ظفح يف كهذا انديساب | ولاقو سلجما لحأ هل م امد

 طخ ةعقر تأرق لاق بئتاكلا بلاط نب هللا دبع ىنثدح لاق بيطلا وبأ سالطلاأ نب دم
 ا ىو هب امنظ ريغت نم نم اهلا ردتعي ةيعاشلا لضف ىلا ديح نب دعس

 ركنمو منا نظلا ضعبو اليدب * 00 تلا هون

 رغأو قاحا باق الب فك * ةتهر كيدي ىف ىلق ناك اذا

 اا ) لمر فيفذ> .ضي رق دم امهتفو لم ر يروربنطلا راصتلا نبال نيتبملا نيذه ىف

 ةكف نلمح .ىق ناي 1 اللا ىلع وبأ يدل لاق بتاكلا ةحاط ينأ نب نئاسلا نب ىلع

 02 قي تمس الا لفيتف لاق اهاوبي ساجلا 5-9 ضعب ناكو نيقملا لكغ ينأ ةيراج 0

 ااال]و ةقوأ كف ةاؤدلا دسس دحااف ققلاو ةيراطا يوس ًاعيج 0 لحأ 31

 هلوق اهف اذاف 8 1

 هلعف نسحب أ هللأ 3 نسحأ ل

 هلدعلق كيلم نم * ناو تنأ ع

 هل هنع ىلي ناك # وا يومها لبخيو
 هلذ_ع عفن وا كه_ح ىف لذاملارثك ١

 هلغش كب يداؤفو * ىلذعب لوغشم وبف

 هلذب لق نهىلعيد#  ءتةساويوكشلارثكا

 اذ_ه اهاوهي ناك يذلا لحرلا لاقف هين> ىلا تساحو هسار تابقف ةيراكلا تان 8

 ىلا تآرق ال ؟دهشأ يناف انآ اما سمالا م اذبو ائزلا ةيقرو نيظايشلا مالك هلاو
 هلا ىعجراف يموق يتايمي لاقو درعس كدعضف ينعفس اهلعا تاسالا هذه ريغ يتالص 4

 يعرف تماقف كلذب ينبرسو هنالص يف اهأ رش 1 ليق هتم_ش دق تاسالا نوح تح

 تلخدف اموي هدنع ناك هنا ينارداملا ىلع وبا ينثدحو ( سابعلا نب ىلع لاق ) اهعضوم ىلا

 كباّتع ىلع تنك دق اهل لاقو كلذب رسف دعو ريغ ىلع ةإ_فةَغ اهاوهي ناك ةيراج هنلا

 باوبلا ةلفغ د :ءالا كتئَح ام هللاوو هب ىل ةقاط الف باّملا امأ تلاقف الف نآلا اماق

 1 كلذ يف ديعس لاَقف

 *  باجحلا ةلفغ امتغم « باقترا ىلع روز كراز
 لهل[ نك يدك نات »طنب يناملاب انهن م
 باحسلا نم رتس كنود * اهاوط دقو ودم نسقلاك

 بانتحا ةدش ىلا وعدي * بتع كنمسفنلا يف ناكدق

 باّتعلا مقوم نع فعضل #* بد. نع بنتعلاب ل

 تقلا لو رع يف« يب :ثنأو هنم ينذلاو



 28-) ِء :

 : نسحتسي ينأناك لاقدواد نب هللا ديعنإ دمحم ينثدح لاقدعس يأن ب ينادح لاق نع (يقرحا)

 ديمح نب ديعس لوق

 ركنمو ما ناغلاضعبو اليدب *« ؟دعب تلدبت دق ىنا نونظت
 رم اويفاصا بلق الب فيكف *# ةنيهر كيدي يف يباق ناك اذا

 أ فيفخ نم ءانغ نيتبلا نيذه يف * نأش رعشلا يف هل نوكيا مالغلا اذه شاع نْل لوقنو
 | ناكدنأ رفاسم نب قحسا ينئدح لاق ةحاطيبأ نبا « ينربخأ » هل هنأ ضيرق رك ذو لمرلا
 ١ اهلاوي اع سو اهلا 0 ةلفغ ىلع ةىعاشلا لضف هيلع تاخد ذا اموي ديم نب ديعس دنع

 | ناتهركو سوما كعك سلف رصتلا الر 1 تلاقف هدنع مقت نأ
 ةهيددلا ىلع هتقو نم ديعس لاقف كارا الو كباس مقا

 اهلاشتحا انم كندي ةليح انل * يرءالوءاقالاو>رئالوتبرق -

 ايلاتمن اتم“ نبأ كلو كيرف كاهؤ وضم راما فلك كح
 ا#لايخ يدق نكلوتانلع 8 يونلا ةنرعاع نص ةنعاطق

 الالتعاو اهب ايندلا ةلطامم » اهقومت مث لامالا اهبرش

 ظ اهلاقتاو ىولاف صاد رجب نر الو د ا
 ا بوقعي نب هللا دنع نب دمحم ينئدح لاق د ينأ نب هللا دبع انثدح لاق 0 62

 انا 3 امانأ ةرعاشلا لضفو ديت نب دعس تضاقن'لاق هوانا

 ىضمامع يحلايف حفصتو # اضرلا دبع 2 ىلاعت

 اضرلاكنعو ينع نوضنو * نيقشاعلا ةئس ىلعىر#و

 اكضقأل هج ىف ريضلو 8:2 رهام ط1
 اًضعَأ اذا درع لول * ديبعلا عوضخ الذ عضخمو
 ىضغلا رسج تنطبا ينك * باّملا اذه ذم يناذ

 اهفو يلعسولاب نر ليش ناماس نب مئاط تايبالا 0 ٠ يق * هتطاصو هيلا تراصف

 رود ينأ نب اعلا وأ اتثدح لآق ةحالط يبا نبا ينربخأ لمرب فخ ؟ رامقلا نإ

 أ نسح ءانغ ىلع احيطصاو 0 نب دحأ نب لضؤفلا يبأ دنع ديمح نب ديعس تاب لاق

 سياف ماَقف مو صال هقراش 0 0 دقو دلخم نب 5 لوسر هءاحف اهدنع ناك

 لوق أشنأو هباين
 دددس وحلا كالا

 ةجاحي ندقيال لذاوعلا عدت
 دصارلا بق رلا قريع الع 8

 نسانعأ رذع اهدعم موشنو 0

 دراوخبقأ ناكفقارفلادرو. © هلت ءايلخ ايم نامزلا دش
 دحاحال ابذكم رقملا لوق *

 د.ح نب دسس ناك لاق رودملا أ نب ساعلا 0 ندد لاق ةدءاط ينأ نبا (قوخار

 اقدصريمضلل قاعني عيدلاو
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 يغش ا ءلا ريصملا هلأسي ةرعاشلا لضف لوسر هءاحو اموب هاعدف ةباون نب سابعلا ينال اًهدص

 0 ةظلغلا ضعب اف ةبئاعم اف هيتامي ةقرتهيلا بتكف سابعلا ىنأ نع رخأتو هعم

 ديعس هيلا

 لو ةرا' لدعي ىهدلاو # .لباق ءاقبلاف كباتع للقا

 لوز, نيح هيلع تي الا #

 0 ل لو 8 كش علا هنا كلو
 ليصحتلا ,هانفأ اولصح نا # ةغاج ءاخالا ىلا نودتنملاو
 لو#و انثب عدصتس اموي * ىدرلاو يلادلا ثادحا لعاو

 الا كل لع نكلو حرم "نيكل -تقس .قلف

 لوصوم هلي ءافولا لي # قماو كل ضاخع سحفتلو

 هفورص تهذ نهز نه كبامل

 ةينغملا هذه مهدنعو هناوخا ضءإ لزنم يف ًاديم- رضح هنا ( بتاكلا ىنسويلا رك ذو)
 كلذ كعلا تاخدو ذيل ىلع مالكلا ضعبل 0 هيلع ثد ضءؤ م ميو اهةشعتي كيورس ناكو

 نأ هانت نأ 1 امو 0 أ نس ا اهل اولاقف ها وس مولع تماس موقلا ْق وهو

 ديعس لاف ينءاكرال

 رطخ ىلع هم ه.حاص كآ # ةفاتم رحبلا نا تنشأ مويلا

 رذلاو فوخلا نيب ةيملا نم # فرش ىلع ىسانلةاخلابرك

 ردقلا ىلع انايحاىن ذلا لمحو نإ امهنذن اناحا هيليع مولي نن

 « © رفس ىلع هنم ادبأ هباقف * مكمم هبلق يآنيو هنع ن 1
 ىنثدح لاق ةظحح ىنريخا تييح ام ادبا هللاو كرما ال تلاقو هسار تابقو هيلا تدثوف

 ااا كف دا نب دهس لغ ةعاقلا لطف تيضغ لاق نوره نب نودم

 - و نه رجهن اذكهأ * كلو ىلام ملظلا اهيأا
 00 0 * اهاهأ نعةمحر لا فرصتال
 53 ىلع ماظلاب رادف * اهتقاع كيف اسفن تءاظ

 * ا امو ىتلأ امب هللا ماعأ اه هللا كرابت 0#
 جزه»و ليقث يفان بررعل تاسبالا هاله يف »+ ةعقرال اياوح هيلا تراصو هلصو تعدد رف

 ىنريخا ءالعلا ىلا نب دال يناثاا ليقثلا نا ةزراا هحواكذ قربذاو زئعملا نبا نع

 0092 نبا نسما نلت يف ناك دن نب دس نأ ىرسلا نب دم : انثدخ.لاق .يحاطلا

 نب نسحلا هل لاقف كدحضو اهارقف اهقوش ةدش اهيف و 4 ةرىعاشلا لضف ةعقرب مالغلا هءاح

 بجحاف ا ىنايحو دق هل لاقو كدعضو اها ردك هيلا اهعف دق | مشرفا كيلع _ داء

 »* فكي اهعمد نيعو م باق »# هدها وش نمىدنعقوشلا فصا 1



 اسك بلا

 ١ ”. نزلا 2 اديني“ ١ ٠ شن ضي ضاوي تستوي دلا“ةء للا نا سل حد ا مرا فل ل

 فاتانءاوهالابسانلا نمباو # :ةفراع دواي ةدهاش نسفنلاو
 ا نهةقن ىلع يا نإ ا بو يد شا 227 0

 ورم نبنانس ةرعاش || لضف تيقحع ال اق نوره ب كودي هه ينادح لاقةظحح 4 0 2(

 ام لاق منا ني را ملغ تس هيلا دج ني دكا ١ نع تادعو ىنغملا

 ناب ند را ىلع ءازفلا 3 را »# مت اقف ا وا دقو رعت او !اق

 انامكوارتسىووالقطي ملنم * مهل اناولس كلك فكو
 اناوعا هللادم ىلع تراص »+ اه نتا ي ربص محأ نع تناك

 يحاطلا ( رح ري هسفن ىنع هلأ م نيئدولا ضع هيف ىنغو نسا 3 لاق

 نءطو ءاف> هيف مالك 'درح نب ديس نع هغلب نافه انا نا بتاكلا ىسع وبا ىنثدح لاق

 بتكف ىردحام ادي 5 غلبف 7ك نع ى الا ناكو ءا احطها هدعوتث هر هش

 نافه يبأ للا

 رصطا غيضلا سأب ن 0 #2 هتلودب يدبعلا فو يما

 يرذح هديك نم ين نو « ىلح اةفيس نم ينز رحب سيل نم

 ريغلا 0 أ ناز ا ها را علا
 رولا نم لطع اديأ هسوقو #* بقعالو شر الب ماهس هل

 سو ءلانع ين بئاص ههوسو * ضرغهلىر< د رم و

 راد يف وهو دمع ناعم ىلا راس نأ يرسلا نب دمم ينثدح لاق ضلطلا ( قي

 ناذه ابفو ةرعاشلا لطف ةماقر هن ءاح ذأ ينناف 7 هل ةحاح ىف دلخم نب نسما

 0 ناتيبلا
 تس وح

 كامل تاو ةساد رادلاو »+ ديز ماقسلاو صقمي ريصلا

 دوهحلا اهاوس عيطتسإ ال“ هاف كلارك ءا كركم

 لاف! ىلا انيضف يد نم يريذع نع تاأس الو يندعت مو 0 لاح يف ناهعاب أ ايانأ

 لوك ًاشنأف ين خرشلاو تومأ اذوه ت تلاقف اهريخ نع

 انوع موي ىلا ش «رعأ الو * 5 3 ارا يليقتمال

 انيشاو 2 انف هلل مغررو *# 1 :و يوهم اع شيمأ 2

 انودعي سلاما يصانم ناحو * انتبه نمحرلا ردق اذا يق

 انحاقسونوأرضل امد نم * ايد ةلان ى ا# 2

 ايشنم نازيم ىلا دوعن تح * انئم>اضم يف ائياع مالاس || مْ

 قشعت ةرعاشلا لطف ا يبا يل لاق لاق 00 مساقلا نب مهاربا (قرغلا)
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 امفل وق يبل َولاةيلادلا هتديصق اهف لاقف هنع تادعو اناك تقشمل مْ هل وط ةدم ديمح نب دصس |

 ةيراح قشع دق هنأ كلذ دعب اهغلب و هيلع فطعتس 0 * يدحو ندالو نب نع نيماس *

 هيلا تيتكف نايقلا يراوج نم
 باطلاق مالا تن أوتي « بدالا 'ى- نسلا يلاعإ

 بطعلاورورغلا نيب بوص: 1#! كرشلاكنايقلان ا كحيو

 بهذلا نداعم الا نياطي * الو ريقفلل نيدصت ال

 باطلا ىلا يوكثلاتارفز نع# تادعذا كاوه شت انرب

 بكم لعفو بي ظل * يذوكاذواذواذهظ حا:

 2 عاقلا لصف ينالأسف دمج نب دعس دصتقا لاق ينأ ىناد>و لاق مها را (ينربخأ ) 1

 لمججو يدج 2 1 ناكف اياد ه هيلا تدعو انلعفف 0 نأ 8 22 /

 1 تاومو رك بيط كلذ عمو 57 ناحير قط فلاو ةقئاف ةجاحد فااو

 انسا>و راهلا رخآ يف هلءاجف كروضحب الا منال يرورسس نا ديعس اهيلا ب 5
 000000007 زلط ناش دقو وعو ايلا لخدف هل نذاق ناتل' همالغ ندأتساك برش
 )00 ادت هلع كلقأو يعدم لك اع نعرف لكش بالا فظن ءانغلإ ناسح
 اهنؤيو اطذعي ديعس اهبلع لبقاو فرصناف ةصقلا نائب 5 انضغ ريطتساو ديعس رهشتف

 5 1 دل تي هك ادع ع 3 ةعاس [5

 يسفندو ههجو يف # يمرشت الط“ نما

 سشالا  لته يصزي « للدتم نم كيدفأ

 ىسملا انا رق ىلب ت * اساامو تاسأ ينبع

 يساحم يف ةرظن قر * اسا الا ينتفلحأ

 قير ا 1 2 رظنف
 يأ نم ةيوقع اد دقينأ تيسر

 هنءاسأ نع ىاحو هنوقه 00 لب هيلع ةبوقع ال لاقو 7 ليقف ديه ماقف

 !ٍ أملق ٍِق لا انقرتفا مث انموب ةي ةيش هيلع انيرشف احزه رعشلا اذه ىف سرع تنغو

 هللا دنع نع( تكلا | ضدإ يف تدجو ) اديم_س تعطقو هتلصاو ّي> لز مْ هب تقلعو |

 ” ادا قلخ نيحأ "نم: ةماعلا لصف تناك يدهملا نب ميهاربا ىل لاق لاق زتمملا نبا
 ن2 ف دملتل امري كلقن :ةرواغ' يف هتمأو ةطاخمب يق هغلبأو امالك ميحصفأو

 2 مالك لايف كوم تذخأدتن اهح دو اهدشو اهعاكو لفل 52 ناع اني كنظأ

 هللاو اهلئاسرو اهمالك ذخال نه لت اهل كن سنحأ ام كحضي وهو يل لاقف كلبد-

 كلذ نع أونغتسا امل اهنع مهلئامأو باتكلا لضافأ ذخأ ول يخأ
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 هواك ثم - لموسم 0 نطام 3 قوق ماس | ال

 دواو٠ الو دلاو ىلع يد الو انش نوفل كيلا

 عج ىذلا هبات ن * يلعدولا يري يف ةبابسلاب لو نانبل ءانغلاو رذاتم نبال رعشلا

 حودلاب دم عاما لوا ليش نهاط نب هللا دبعن هللا دينع ةيراحجاشل هيفو هتعئص هيف

 ديشنأ ةٌوادَتا

 م5 هبسا ورذانم نبار 55 3-0

 للا دبع انأ ينك ناك هنأ لبقو رفعج ابأ ينكيو عوبرب نب رييص ينب ىلوم رذانم نب دم وه
 نبا هل ناك دقو حيرذ ابا ينك ناك هنا بيمح نبا نع ةياور ( بتكلا ض.ب يف تدجوو )

 هلوقب انع هاياو ريغص:وهوتاش ًاحيرذ يحسإ

 اكرود هللا يرذ * اب ايانمال كناك

 اكرإ3 ليطالابو * يرعشلا كهحوب طانق

 روقلا ناماس يلوم رذانم نب دمت ناك اظءام ا لاقو هبافو لق هب ينتك ١ هلعلو

 0 ملسو هيلع هللا يلد هللا لوسر يلوم ة ع نب هللا ديبع يلوم ناملس ناكو

 يداو ىم.مت هنا نامروقلا ناملس ىعداو ىن#ث هنا ة رك ىأ َن ءاديع حامل ادع

 يعديلوميعدوهو يلوم يلوم ىلوه رذانم نإاف عوبري نب رييص يف نءةييلص هنأ رذاثم نإ

 معلا يف مدقم حبصف ىعاش رذانم نب دحجو هريخ انغلبو انفع نم طق هريغ ف عحتمالام اذهو

 احوف كلذ نع لدع م هلأتب رع لو 5 30 ,ك أ هتغ ذحأ دق اف ماماو ةغالاب

 هذهودانه تاف زاجحلا ىلا امنع ين يتح ةرصبلا لهأض اىعا فذقو علخو كنهتو سانلا
 دقاليا> اندحم باهولا دع ناكو ىنةثلا باهولا دبع نب ديلا دبع رذانم نبا اهب ىثري تايبالا

 مايأ يف ناكف اذه ديجللا دبع يوهم رذانمنبا ناكو.ةاورلا ءاربكو نيثدحلا هوجو هنع يور
 امراخاو هيلع ناك اه عيمج نع لاح ديلا د.ع تام اءاف نما ليج 0 اروتسم هناح

 ىوحتلا ديزي نب دم انندح اق شفخالا ناماس ن نع (قرخلا) اهعضاوم يف َر 3

 قو يف ناكو برعلا مالكو ةغالا ع يف اماما 0 عوبرب نإب ريبد يلو» رذانم نبا ناك لاق

 باهولادبع نب ديلا دعب نت نا ىلا مالا ليم لفاونلاريثك ددسءال امزالم اكسان 5

 ديع نب دجلا دبع تو» دعب مالا هب يما 31 5 ا دع كفو عرس دش كليو ىنةثلا

 ت.جوو تانصحلافذقو ءاذبلا 1 ضارعالا 2 2 * نأ ىلا هرتس دعب كتمف ىنةثلا باهولا

 ناتفس“هلأسف ةنيبع نإ نايفس سلات ناكو.تام' قد اهم قو 2 ١ بروف ٍدودح هلع
 5000 اذكو اذك هل لوشبو اهم : ةريجيف جو 3 هللا ىل< يلا ثيد > ينامم نع

 يدشولا كردأو لاق. :نمع باقرب دنا ضمن تروق 0 37 هس لوقف اذك نم

 (يمع عبباسلا 2 يناغالا 2



 يدم ا .ً 0 مث بضغإ ملل حتي ذات نيا هل 0 نا د #ح نأ

 لغعافم نزو ىلع رذانم وه ل زاو_هاآلا ناودك نم نار وك اهو ىربكلا 0

 ديزي نب هع لاق لتاقم وبف لتاقو براض“ وبن براض ل د ردانم وهن 200

 رف هل : زّعملا هتظعو هلأتلاو 1 نم 4 ءاع ناك 5 راداسبم 3 لن ا اذ

 ناكو مهابعو موماع ن ءطو مهذيانف دحتسملا لوذدهوعأ مو ردحدزب مقهور 4 هندعوأ و ظعتي

 دعوتيفلاقو مهمانو مههوحو دوس هب اوذوت د اذاف مهرهاطع٠ ىف ه>ر اف ليالاب دادملا د

 هايا ةلزتسملا

 692 ل عمو يا < كلام يع يبا كيبل عملا
 عوفو هيلع نابرغو مول * ةعد 2 رادب مل أ يفا

 عيضك مكيحا محو ىنور # مكلام ميك نه لئابقللاب

 مس مشا ليج ىلا 2 أن 0 هارا دقاف هل اوه

 عيبطقو ةملم لكل يتب * متاص لئابقلا تب ند اذا

 *« كحال اورو م م 3 أنا

 * ىاسحا 1 2< منك نا

 «# ميال رأ مل نوبريبصلا نأ

 00( 1-1 نرحل ني لاق هد دع ةيقل 21 يلا هبا لدغ 4 ايدتسا مث لاق

 عوبتللا هروب . اب ف

 عوضخ ب هل دب م.شعام

 هس ل 2-1 دقو ام

 عكو طهر 0 تابئانلا ىف

 دوءسم ين دح لاق ىلع نب نسحلا ينأدح لاق هيورهم نب 0 نب دمحم انندح لاق ىلع نبا

 ريبص يىلو» ناكو لاق 0 تقرفف ةلزتءلا نم موق ىب علو رذانم نبا يل لاق لاق رشب نبا

 حاير و مهتوخا الا سيل تلقق مهم وعفا 3 اك ريمص وب تاقف 0 9

 تاقف حاير وب تغضحو ايف مهتضرح انايبأ ت
 عكو طهرنإأو تاشانلا يف * مولع رأ مل نويحايرلا ني

 لاق ناماس نب ىلع ( يا ينع مهودرطف حلب ٠ 26 ًاحيش نوس# ءاجف لاق
 لاق ةدي.ع 3 كانا دوم نع ظدحاحلا ينأدح لاق ديزي ندم ىنثدح

 تيم مم. تام دولوم مع دلو اس رن ةعيس 6 نإ يبكون تدازام

 قحسا ىنثدح لاق ميعأ نب بوقعي ىنثدح لاق رامع نب هللا ديمبع نب ا ا

 ندع نعال .: 24 نبا ناك لاق ينزاملا_نامع وبأ يف خد لاق ىدذعالا دمحم نا

 دعا لغش مث ةدما مف : ماقأف اهف ءاملعلا رفاوتا بدالا ب 4 ىف ةرصصلا ىلا راص امئاو

 تام املقا اقم ناكو اهنع جر> ا لل ا لواطتف ىنةثلا باهولا دبع ن ديحملا

 ' ناك لاق كلملا ءاطع ٠ نع ةماعد 5 0 ايرهد ناك هنا 0 موثو كس يعل ع
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 نوهّلاو ةعالخلا نم هرهظاام رهظا املف هتليق يف ىذلا د> ىلا يف سانلاب مؤي رذانم نبا

 ىف ةءقرلا اوقلاو هوغو هيف كلذ اوركذ ارمش اولاقف هب اومنأي ناو مهب ىلصي نا اوهرك
 لوي اهيفيتكو اهباق مث اهأرق هنالص ىضق املف بارحلا

 امد مهضاىعا يف كرتاس موق *# اهدشانت تليق ةيفاق تأبن

 « ابتك يذلاما اهلئاق كانو » اهلئاق ما اهوور نيذلا كان

 ن-لا انثدح لاق ينريصلا نارمعنب دم ( ينريذا ) مهب ةالصلا ىلا دعن ملو مويلا ام ير مث

 لضفلا ينثدح لاق رافصلا بر> يلا نب نادبع نب لضفلا وبا انثدح لاق ىزنعلا ليلع نبا

 مالغىلع هنيع تءقوف ةرصبلاب عءالا دجسملا رذام نبا لخد لاق مثاه ينب ىلوم يدوم نبا

 هتسعلا يذلا مالقلالأسو اه. هدم ًانايناهللا تكف ةاودو ةمقرو الع سفلاو نرش
 بتكو اهبلق اهأزق ملغ مالغلا ىلا ارب بهذفاةيراسلا ىلا تيقسملا ىلا ىلا ةقرلا نس

 : لوةءاه رهظ ىلع

 صخ ىلع ينب رادلا لثم * قروالب ىلكح ادّما لدم

 ضحقلا نياو لاعتادوس * ىلك4دهنم ىدنعذلاو

 قس تسلم تلت هذا ف اقرو ىل يهف تمنع اذاف

 اشاعتو هيلع ف مأ لاق صاوب 5 اد كليو هل لأقف هيلا ماق رذانم نبا اهأرت 5 املف

 لاق متاح وبأ ين 1 لاق دير لا نب دم ) رع ةدوملا 98 كلذ ناكو

 لاقر شا 2 تن ١ نيتك كا دع أ ا ةهأت ءاا 2 هل لاف ردا . تب دو ةيهاتملا وبأ عمتجا

 وأ هل لاو رمدبع 2 يلا ت 000 هرم 5 ياو تشاو لوقلا كك اذا ةليالا ف لوقأ

 اذا هللاو ل ردانم نبا لاَ ف تقل تدب ل ةمللا قى لوقأ نأ 0 و ىنكل ةيهاتملا

 هعاسلاةعاسلا تومأ © هعاسلا ةيتعابالأ
 ةيهاشملا وبا لجشت +: إل شا الون طقاملا الا اذه نك وعأ ال يفد تاق
 له س ىف خا كيو لاق هوروم نا 2 لاق ىلع نب نسحلا ل ل هلحر 3 ميمو

 هيوروهم نبا لاق مالا ا تحد أ نا ريذملا ف بوقعا نب دمحأو ماح 9 95- نإ

 ةيهاتملا وبأ عمتجا لاق لضفلا نب ناغ نع يعيبرلا 3 نإ ىحي هب ينادحو

 رذانم نبال ةيهأ: علا وبن لاذ ء | هللا ا اولاقو | ملا ّس انلا عمدجاف رك انم نباَو

 كم ءاوس مدقتملا لثم ربخلا ىقاب ركذو رعشلا نم مويلا ىف لوقت ع هللا دبع انأ اي

 ىعمصالا 0-لا عئاط نوءيم نب سايعلا ا::دح لاق ىعا زذلا نع نإ مش مل 7

 0 لاَثف رذانم نبا اهريضحو رمحالا ناكل 520 5 انممو ا انريضح لوشي

 ةدلخم ”مهراعشأ هذه. أونام.دق ريهزو. نسقلا ؤرحلاو ةقباتلا نك نا رش 0
 قرص ةاولم ةزدع ذيع مث فاخ بضفف قحلاب امف مكحاو مهرعش ىلا يرعش سقف
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 لل لح ( يف ربخأ )كلذ دعب هابع هنظأو اضغم رذاتم نبا ماقق ءالف هيلع اهب يعرف

 ظ قدشناف ةع رذانم نبا ينيقل لاق طقرالا دامح امثدح لاق ةبش نب رمح انئثدح لاق يباقملا

 أ لوقي هل لقو مالسلا ةديبع ابأ 'ىرقا ىل لاق مث * دوف ماخلا ىتال يح لك * هتدبصق

 -اذهو ىلهاح كلذ لقت الو ديز نب يدع رعشو ي رع ند مكحاو هللا قا رذانم 0 كل

 عدو 0 رعجتلا نيب مكحا نكلو نيرصعلا نيب مكحت ثر# اذهو ميدق كاذو ىمالسا ١

 ا ا ( همدقو هيلا ليعو هرعش ف ديز نب ىدع 0 3 رذانم نبا ناكو لاق ةيدصعلا

 لاق 6-1 نامع نب 2 2 لاق هنوروم در انثدح لاق ىلع نب ا 0 ْ :

  1 0هدو ةمدقو هرعش يف 1 0 ىدع لاَقف ١

000000 0 
 دحلا دع اهب ير رداتم نب دمحل ةدصق لوأ ءانغلا ابف يتلا تايبالاو اماما

 اب>و سانلا نسحأ نم لاق ىف اذه دم غل ادع ناكو هاوه ناكوىئقثلا دنا دبع نبأ باهولا |1

 فغشلاو هل ةدعاسملاو رذام نبال ةبحلا ةياغ ىلع ناكو لاح ف مهل و انالو اداو |

 نكت مهنا كلذ 1 اللف عملا ن هه هعضومو هاسو هتلالح ىلع هانا هريخ غلبي ناكو هب 1

 ن نسحلا ينئدخ ًافيفع اولا نسح صالا ديح دئيح رذاثم نبا ناكو ةيو هنع هغاش

 باهولا ديعا لق لاق حون نب ةمادق ينثدح لاق نادِح دم نب دمحأ انثد_ح لاق ىلع

 : 2 0 لاقف هن تشو ءازمش ف 5 كتبا ا دق رذائم نا نأ ىنقثلا ديحملا درع نإا

 ١ 3 ا دما ( ينربخأ ) هرعش يف ه هرك ذبو دامس نا لمع 5 الوأ باهولا ديع

 111 نل ديلا ديع مأ لاق قفونلا ناماس نب دم نب ىلع ينثدح لاق راه نب هللا دسع نبا

 01 نانج ةالوم و يصآعلا يأ تنذب ةبان ردات أ هب بشي ناك يذلا ىنقللا باهولا دنع

 0 دقو هذه هنأ ثان موي رذانم نب دمحم قل ينثدش لاق ساو 5 ايش تدعم ىلا

 ني هلا دبع انأ اي“ هل تلقت لاق رضا هبال مم نبتت جر اهربق ىلا اهيراو> جرخ

 لاقف دير

 ا» ثلا موبو *« انالثلا مون مولا

 1 يف ءابظلاهبف رثكت مولا

 اأود.حلادع لوا ديجلا دمع نب نب باهولا ديع نم نأ تدلو نسما وبا لاق
 0 ا ادايزو يصاعلا

 نان بدشنل هلوق يف ناد واع يذلا دايزو

 جاتخاام لوط 0 ينيع ”نفج ةسل داك دق ى

 ع جضنوا د داك دق كيح رح نم يداٌؤفو #

 جرفلا يتم يلحأو ل كندف قى ريس>

 * دش داو نا ورح انداعبم ناك *



 ا

 | هيلع تبرشل هتممس وا حيلم ول> ءانغ تاربالا هذ_ه يف يلفونلا يل لاق راسمع نبا لاق
 | لاقو هدلو نسأ ناكح دم هل لاقي نبا باهولا دبما ناكو يلفوتلا لاق لاطرأ ةمارأ
 هه باهولا د_,ع نب دايز ناو هربا ةايما هذ ه يصاعلا ىلا ةنما ةناب قشعتي ناك هنا

 لاق ينا ينثدح لاق ةيش نب رمح ادثدح لاق رامع نبا ( ينئد> ) هب سانلا هيشأ ناكو

 نب ديحملا دبع جر>و ةرصبلاب دح_.بللا يف وهو حوارتلا ةالص نم امون رذاثم نبأ جرخ

 هعيش ديجملا دبع فرصنا اذا ناماق اهو حببصلا ىلا هثدحي لزي لف هفلخ باهولا دبع
 | اهدحا بطي ال ديحملا دنع هعيش رذاثم نبا فرصناو هغلب اذاف هلزنم ىلا رذانم نبا

 دفأ :دق رذاتم نا دحملادع نا باهولا دسل لقن اص[ يس سا 0
 نبا. لهي .دنجملا دنع يفو رذاتم ناهي. ىشرب ام ىضري نأ ىنإ ىضراخ وأ لا

 أ ديز نب د#حت نع شفخالا ناملس نب ىلع ان دشذا هيف هلاق ام رات نم وهو هحدع رذانم

 1 : املواد نع

 نامزلا اذ: بير ىلع ينحل. + نار نامزلا ثيرر بيش
 نابا ن* مهلا ردو »# يرورش نه مصلايف حدشب

 نيف وج للا يا

 دحملا دبع حد ايف لوش

 نادحطأ قفلاد. لا دبع # يحرملا دحاملا ىلا ينم
7 

 ناطبلا تلح تلاد * ايضوأإل "يفشل
 ناديلا كلمت ام لكو * ىهأو هل ءادف يفن
 ناقلعم هيلع يح دلا ردبو يحذلا سمثناك

 ناكحشي شةشلاوردنلاو# هاج قوت اسااطم
 ناون..الو“ كثري سبل يلاعملا هع ريش

 ناسا نهذلا لوا 8 ادعو هزه
 فاعلا" مزاصلاك رع هه ءاد تو اع هلا
 تايزيغ مزال يرذ ماو ف كلش و كل 1

 لاق. دمم نب للاص ةبوت وبأ ينثدح لاق دعس يبأ نب هللا دبع ينئدح لاق يمع ( ينربخأ)
 ذا نا ناحو ةرصبلاب ذي ند ان يندثلا باهولا دنع نب ذيحلا يه ول

 مهلها ضعب ينثدحف دحا ىلا هاك ال هبفني هءريصا ىلوديو همدخمو هضرع هل امزالم

 <" 10 لمدف علا هب ا هب رمد راح ءام هل نتن دقو هدنع امون تضع لاق
000 ١ 

  "5ضظدضخل> تن“

 هذدبو ديحملا كاع م 520 لعحو راك ءاملا قف هاذي رذانم نا سمغف فيعض توصل

 يأ ثنأ نونجمأ هل انلقو ءاملا_نع اهانحرخنأو اهانبذحف طقس هدي تذاك نحال |
 ع
 كل: هتلع نم لقتسا مث لقم ند دهد اذ_هو 2 لاف كاذ هب عفتتيأ اذه يش

 لصف داك تح يد اعز> هيلع عزجف تا حطس" نم فهر 5 ةليوط ةدم قوعو

8 7 
: 7 53 - 93 247 

 1 در كس لاب كن را رن
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 كِلَذ دعت هانرو هل سانلا يت ام عزملا نم .هنم ' روطو لد .وملاو املا يف هنوخاو 5

 ! ام نوحي .سانلا ناكو د.حملا دنع ىلع اهب حبو ةريضنلا لغأ اهاورف ةروهثملا هنديصقب

 '00 ا رل] مياقلا نيا دم اننخح كاقا لع نب نسحلا ( يثربخأ) انوتحتسيو
 تلك اَم يندشنأ رذانم نبال لوق. ةئييع نب نايف- .تريضضح لوقي ىنأ كعمل لاه

 تدرفت دقلف كيف هللا كرإب نايفس لاق ةيلادلا ةليوطلا هتديصق هدشنأف ديجملا دبع يف
 ديحملا دبع جوز زاججا لاق لاق نافه وبا" ىمدح لاَ م نحال فاملا لهأ يئار 5

 '011 ةرصلا لها ءوبضوب عزي لك يف ءدنع عمد ارش املع ملوأف هلها نم ةأرما

 "بك اف لحما دق ةراتسلا بانطا نم اينط يارف حطسلا ىلا وي تاذ دي هوا

 اهنم مظعا تااكح طق ةبيصم تيار اه هتطقس نم تامو هسار ىلع يدرتف هدشبل هيلع

 ليلع نب نسما ينأدح لاق رامع نب هللا دسع نب دعا ( ىريذا ) بولقال ًاكنا الو

 او د ينأد> لاق ناميلس نب رفء> نب دداولا ديع نب سابعلا ىتثدح لاق ىزذملا

 ةحاس ديحملا دبع ىلع ن 5 فيقث ءاسن يرا تسا كمحيو رذانم نب ,أ ىل لاق لاق زارا

 ينلا ةديصقلا ين> راطف تر ىح يقم جر لاق ا ث تاق ا وتما لع

 اي كوع
 دودوملا وك انكر ته * ىلو: موي ديلا دبع 5 :

 ككل لف 1 0-5 ت# دكدقو ينك ردي ادرعده

 دبع نع اهب حاتي يتلا ةلثالا يف ن راك انلخ ال ١ مف انمضوو اهيعوو اهظفح ا

 ءاسنلا دم دقو مهراد ىلا انجرذخ من : عمإملا دعا ديالا قعنلا انيلص اهف يف ديلا

 الل الشيم الق ةلعوت وهو ان[ اسفاعاف نه ةتكس نتكسفهلع ن 2 حطسلاىلع

 هنعمس اهب نوما#عإو انيلع نوفرششت ةدش نم لفسأ ىلا خطسلان م نياقذ 7-5 ٍيت>نحصإو

 ٠ تح شانلا هب ثدحتو ةرصبلاب ربخلا عاشو انريغ ثيدح مط سيل دجسلا لحأ حبصأو ا

 هيو روم نب م.اقلا نب دم انثدح لاق ىلع نب نس قرح 2 ماج ىلإ ندخ نع لك

 ىلعابلا ةلمج نب نامعناا نب دمم ينثدح لاق يثرقلا هللا ددع نب دامح نب ىموم ينئدح لاق

 رذانم نبا لاق امل لاق

 دودخلا رح نمطاي هز لبللاموجنك امام نءيفال
 لأ داؤفالو هي هيلعأ را ديكلل نكي تاعج وم

 هيلع ًائأم هيراوجو ديلا دبع تاوخأ عم تداقاف ههسق نول هاو دحلا دم عع مأ تلاق

 اةرعاو) مالسالا يف هلاقو كلذ لف نم لوا امالاقفهيو يأو هيوىاو هيلعحيصت تماقو

 لاق شفخالا نايلس ن ؛ ىلع ينربخأ همع نع قفوتلا د# نب ىلع نع رامع نبا ربخلا اذهب
 دع يري هسفنل رذانم نب دم يندشنأ لاق يبذءالا ماع نب دمحم نع ديزب نب دم انثدح

 لوشو باهولا دنع ن ب ديجلا
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 لياحلا ءززلا تداخل *« اكلا كل قع نيعاي

 ليوعلا لك ىلوعأو دك ملا دنع لع ىياف

 ليوطلا عابلا أذ ض اف * || فلا هللأ كيد ال

 نييحلاب ندا ءاعدوف ه ماقلأ لي

 ليسالا دخلاو كنم رفمملا رعشلا ىلع ينط

 نوفالا ندا ودشملاو ه# اننا هاه د

 انتدج لاق :قّرالا نع ور# نإ رضالا ىف ن”دح لاق يناركلا انثدح لاق ىمع ( ينأدح )

 وهو هتاأف ةدمع ينأ ىلع اهذر 2 لاقو هيلا ةيلادلا هن داع دق عقد 0 نبا نا نايح

 اذه نم ىنعد لاقو هدحمت ظ تاع ةسمح اهم هيلع ٍتأَر ةف ءالعلا نب ورمع ينأ باب ىلع

 هيداعإو هضغبي ةديرع أ ناكو لاق هلثم نعو هنع 3 هلا ظفحم تلغاشت دق يناف

 هسبأ 0 قحشا نء.ةاعح ان لاق هزالا يأ نإ 8 ندع ام هال

 ةمعأ اميردأ ال ةلاوع تيما مب *يوضر خيراش يف ىهدلا حدق, # تاق رذانم نبا لاق لاق

 تاقفاندالب يف ليم> يل لاقث دوره امو تاق دوره لوق. الثاق تعءمسف

 1 ل لي تييلا اذه ينارعا عمسو قدحسا لاق * دوبه نم روذصلا طخيو *

 يناركلاانئدح لاق يع( يفرب>أ )ر ا طم فيكف ”يراخلا ىراوتام ةميكال اهناهنلا :

 ةيلادلا هنديصق رذانم نب ايندشن |لوقي ةركرك نب ور< كلام اباتعءس لاق متاح وبأ يف ”دح لاق

 هلوق ىلا غ ءاب اءاف د.لا ديع اهف يفر يتلا

 دوه نه روخصلا طخحمبو #* ىوضرخب 0 رولا حدب

 حلم اهءام ةماعلاب رب هللاو دويه كتيع تنخس تاقف ليج لاقف وه 'يث يا دويه هل ت

 هيلع تفقو ةدم دس ناك املف تارم امف تيرخ هللاو دقو هللا هقا> "يش هنم برشي 3

 #* دوبع نم رو>صلا طو » اهدقنا تيبلا اذه غاب املف اهدشني وهو ةريملا دحسم يف

 ًاضيا هيلع تيرخ ةينازلا نباي كلءاف مأشلاب ليج لاقف ةدايز وه 'يش يا دوبع هل تاقف
 ىم 6« ينريخا ) كدا اناو ا الو هلغعاح رخامال تاق مث ت ضف

 7 ةقدنزلابىريدايز نب ىحي ناك لاق يدع نب مييطا نع يريسلا نع نارك ينثدح لاق
 دايزندحدمساو ىراخلا َناكو قيدنزلا نم فرطظا لاش ناكف 9 ا سانلا فرط ند

 رذانم نبا هيف لاقف راظت ةقدنزاا رهظي

 قلم رع انيديريظ أ ناني ا كل 0
 6 مالسا نطاب « يف ظفالايهاظلا قدنزم

 فرطظلابمسوت ناتدرا « امكلو قيدنزن تسل .:

 اضيا هيف لاقو

 ناريلأ يول درا لعب © مضر ل اي
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 (غ؛ةز ٠ : 0

 ناهر موب نيكرام اذا ن 2 اهدي سل يماوض 5 8

 3 بانعلا بذ> نوتادشا حر #_ةا الو” جورسلا» ن ! 6

 ' 1 0 5 ملال نك د ىدا 2 تامئاق

 ” طرف هحارشت ا امهف وح ا فد بال نم 0 ةدع . ناك

 > نم ابيرق ةبتع ساخ 0-1 موقهيأأ س انو كلذ يطاعتي رذاتم نبأ نأكو هباحصأ

 ش || هتقلح نمرذانم نبا ماق يرذالا ةعما مول يف ناك املف رذانم نبا اوكرتو هي هيلا سائلا ضوََتف

 0 لوقبر أدنأ مث ةبتع ىلع فقوف

 1 يراذعلا ةقلخل *© اعمحانب أوموق

 ىواس اة بتع عم# ٠ ءاقشلل نءمحم

 1 ةيتعل 5 3

 َ ااننإ ا نكن 00 رم 0 2 ا نال 2 1 0 ا -

 ' هوجعملاقف هب معرغيو قسفلاب هركاذيو هيسيو مهلا
 دحم مدواف موق لكو * مه«راد مدحت ريمعوتب

 داعل الولبق م طل ساو * ةيودب مث ماك

 دعح همؤل نم ه مولكف *# مف همؤأ ريم ثب

 ا ا ةهق دارو هلثع قولا ن رع ةيورهم نبأ نع ع نب نحدملا ربخلا اذع (يرادخ 5-5

 " تنب ةجاحد مهن همال ماع نب هللا دنع 2 مها نيذلا ا 3 ريمع نب هللأ د دعو

 | زاك لآق دنس نب للخلا انثدح لاق دم نب مئاغ (ينربخأ) ىلسلا تلصلا نب ليممسا
 ا . هلأسو لاق يننأ يف مظع لاق قلن ان لع را ه4 كالا وح سانا رج عر ذام نا

 أ ءاملا ءايرخلا .ااو هب 0 هذه لاق ضرالا ىلا هدب ًاموأف ءابراام موي لحجر

 ١ الا ىزتعلا لياع نب نسحلا انثدح لاق بدؤملا ير ملا ساسلا نب دمحأ ( ينربخأ )

 || ليلا هللاقف مالك رذان» نبا نيبو دمحأ نب للخلا نيب راد لاق ذامد نبد#ت نيرفعج

 ' لاقف متدك الاومةفن مكلوق تتسرو مكظرقنا ةتيفسلا ناكس نا عب د ها رعشلا ريم

 0 ىلا الوهدنع اهفكيلا جاتحأ الو اب هحدتما ةديصق ةفيلخلا ف ناوقال هللاو رذانم نبا

 اهوأ يت جااهنديصق ديشرلا يفلاقف

 انينفت ةناب ىلع تفوأ * ةقوطم نم قوشلاجيهام
 2 ايف لوي م

 انقسأ انئيقسا مامغلا تاوص نوره »* 6 كهدحو نسحب انلأس .! وو
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 222279 _ 7_7 7707077 يي .

 قيرط' ىلع ذ> 0 انج وصلا يقرا هال نإ كلب ف دي ثرلا ىلا اهبرقي ن1 1
 نام رذانم نبا ةياع لحق ىنارألا مهارب ا هلب دعو اهاخدف اعدق قيرطلا ناك وهو جابنلا

 نك اهرخا غاب املف اهاياءدشنأف ةشذلا لإ ا د يمادلا 3 أو ىنقثلا م كجلا نبا

 وهو هيف رحاش تيبنابو
 مرا مل كامسلا دعمت يسوق 5
 رخفنا لهاجاي موضعي هل لاقف ءاسالا نه موق هيلع بصعت تيبلا اذ هدشنأ اءاف

 دادس هع 5 ةيرمدب ةقامح هذه رذ 1 لاقو نك: 3 3 اهب ت>دم ةديصق يف

 لاق ليا نت كم سدح لاق ناماس ن ىلع 0 مهرد فلا نيرسشع هل بهوو

 رد هلل لاقو كاذب رسف سانلا ىف طحق ةنس يف ىتدتسا ديدرلا نأ ىماسأ ليهس ينثدح 2

 كوضثسح ودام نينا[

 انقسأ علما بوح نورج ©[ تاهو # اناس لذ
 انثدح لاق ىلع نب نسحلا (ينربخأو) ةزئاجي هيلا ثعبف زاجملاب هنأ رخأف هربخ نع لأسو
 لاقيمضهحلا ىلع نب رمهن انثدح لاق ىلع نب نسحلا انثدح لاق هيو ره نب مساقلا نب دمت

 رانب نيصخلانب نسحلا نب هللا ديبع دنعراكب نب ركب دهشلاق ياهملا دابع نب دمم ىنثدح
 لوَش ثيح رذانم ناالو كالام 5 هل 5 9 مست ةداهشل ىريذملا

 راكب ني ركب اكسو © رانا نع« هلق كوخ

 ةهسا دازو تقدص هل لاقف لاق ام ىلا ال عيياخ نجحام ل>ر كاذ يتتاقلا هللا حلصأ لاقف

 نبا يندشنأ لاق دامد نادع 5 0 لاق ل>ح>و روش دقو رك كب ماقو هيداهش ليقو

 وهو راكب نب ركب يف هلاق ىذا رعشلا اذه رذانم

 راكب نب ركب اب كنمو * راثلا نء هللا ذوعأ

 راوزب نارس# لآل « يشد

 رادلاة صرع نع احّرتنم .* .اعنار ةتندحا لزم اه

 راشنشخال اح حرطت * أود لعزهدلا حرب ام
 يرابلا قااحخلاب اوذوعت *مكحيوايثادحالا رسشعماي

 يراشلالطبلاك |مىهسإ *هوةح ىلع تاعرنةب رح نم
 رانيدب رضا ينأ ربا * هفك يف 3 0

 ناكو رضحلا بأ يف كو ثداحغلا يدايزلا ةيواعم وه راشنشْلاو هريخ يف هيورهم نبا لاق

 هتاأس دقو ينارجلا هللا دبع نب قحسا ينادح ه..ثيدح يف ( يزتعلا لاقو ) هحولا 17

 اذ_هو انتل يف ناك هولا ليج نمل مالغ راشنثلا لاقف رعشلا اذه يف دعم نإ

 ىلا رظنيو هسلاجيو ثندحلا.رك اذف يبأ ىلا ءىجب ناكف هقشعتي راكب نب 525 هيقل

 ىتل نسحلا نب هللا دس + نأ يفخاب كاف ةليف ينادح ( يزئملا لاق ) راشنشملا

 ١ رضع عجباتتلا "ىلا ”يناقالا (



 ْ 0 4 يف تلقو هتحطفف راكب نب 1 بو هل لاقف رذانم نإ ٌْ

 شئ سس 2_2 تت يي مرو
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 ءيث ركب يف هلاق يذلا نا اهنم 0 رذاتم نبا ادم هققع

 فرصلاف هيف هملاع الو هيلع معو راجت هكا فرعاو ف د 21 هلوقي

 >1 كم طا "ئرب ردات نال - تلق اع دع املك هس ف ناب دق كلذب امومغم هللأ ديبع

 لاقف نيعلا هذهب تفاح يبخ' كلوت لثم هيف لوقي لثاو نب ركب ا 0 1

 ىغاقلادنع يش 0 1 عنصأ ' ىث يأ بالا قعدت تنك اذاف كنيع تنخس

 هب 7 3 تع ىلرعا ل1 لوع .اميقرعي نم لك نا 1 يلع هلع ع م اع
 هلوق وهو رتشلا نم

 تلق اك لوقي الا 578 1 امهفرعإ اكل كنا يرتخأ «اراثا نم هنا ذوعأ .٠

 اذه فاّؤم لاق ) هدنع ىلوق ع ثدرأَو ياَقْلا ىلع تهوم اعإ © رانلا نم هللاب ذوعأ 3

 دهاجي ريسفت حبحم ىنأ نبا نع ءاقرو نع ىور دق ثد# لجر راكب نب ركبو ( باتكلا
 نب ركبانثدحلاق ة ةبشنب رمع انثدح لاقيباهملا رصن نب بيبح ( يربخا ) اخلاص ايدج يورو
 متاوص أب نأ رقلااوذيز د لقلسو هياط لس لا نا 55 ء ةداتق ةعورملا ن , هللا دنع نع راكب

 لاق يرصيلا لضفملا نب صوخالا ين خدحلاق هيورهم ن.ا انثدح لاق ىلعنب نسحلا (ىنربخا )

 * راشنشخال ابححرطت# رذانم نيهيفلوقييذلا راشنشحلا هوباو يدايزلا ةيواعم نبا انثدح

 نينازولا سهش نعينربخأ هللاقف ةرصبلا ىلا قاتشت الأ لاقف ةكمب رذانم نبا ىتأ نهينئدح لاق
 يح ينالغلا لضفلا نب ناسفف لاق ما لاق ىح ىنتثلا فسوب نب قرثو لاق من لاق اهلاح ىلعأ
 فرط يف نينازولا س.ش لاق ةثالثلا نم دحاو اهيف ىتب ام امتلخدال هللاو ال لاق مين لاق
 ) ينربخأ ) هقراش سمشلا داكت ال راصق هناطيح عضوم ُِق 0 دحسم ةرضح دبرالا

 ا ينةثلأ ب باهولا دع نب دمحم ناك لاق ةيسش نب رم انثدح لاق يب اا رصن نب بيمح

 هوحبي رذانم نبا ناكو ديلا ع 1 ىلا هليم بيس رذاثم نب 0 ىداعل ديلا دع

 نب د ىتاف هياع ىمسبو 2 هيحاصل بلطي اءمم دحاو لكو ”ةعطقيو هنسيو

 نكي ملو هرئاودب ضورعلا باتك هيف رتقد هعمو ةرصبلا دجسم يف رذانم نبا باهولا دبع

 نباو هعهش الف هؤرقيو باتكلا طظحاي لمحأف ضورعلا فرعي باهولا دع نب دخت

 امن كيلع 'ىش ياو لاقو هت يف هابخف اذه كباتك يف ام هل لاق مث هلعف نع لفاغتم رذانم

 | حاصو هفف عمطو يمد يف هللا هللا تاصلا ابأ اي رذانم نبا هل لاقف هلو هب قاعتف هيف

 اوفرعف هابا هاراو همك نم رتفدلا جرخاف هس لاننا مسام ةديزا كيك يف قيدنزاب

 يرحم بثوو اوفرصناف هب اوفختساو باهولا دنع نب دم ىلع اوثوو هب هفذق امن هنءارب

 هو>حم رذانم ن ,أ لاقو

 تاصلاينانم لبحي *« تقلعت تنااذا

 تدنم ةوقلا نه *« او لحم تقلعت



 تحف

 0 باسحالاووذ 8 لا خا اذا

 تذش بنار نأ « دحام 0

 كلا كرعأ انف-# كلا لاوغت الف
 تكلا رضان دوع ن * اذنعلا ف كعرفالو

 يحن يتلا ندد # وقاي مكل قببامو

 نه اضإ رق عوسأف اهف

 لاق نا قطا لوش

 5 نسح ق_قر *

 تلا كفار

 تنقل نم تقطن *»

 تخبلا افلا لد ن #“ و اب كل يدق

 تدفلاىلا تيبلا نم# رجلا لك نك

 © د1 نإ لدنك د

 #* ءامحو لطافالاو

 #2 ىلاعك كغاس 1

# 

 ع را ةكساو تا

 تقزلا اوضا اذا ك

 ردللاةمالعلا يدل

 6 ءرملا اذ

 تقلاقرو ند ذذو »* الفدلاق رو ند نوع

 تادع.س رافظا ندهو نب ناسك دم> نمذخو

 يتفأ هلاد يف اذب © طم 0 0
 54 هدد ناب ف ١) رعأ هب بقل دولا اا ند مدا وهو ةديبع يبأ بقل ع مدس لاق

 بقللا اذه م تّضغإ ناكو رعشلاو دل رافظالا كي ,وط اذعسو ةدلبع 55 ناكو ايدو
 ن

 هذه رذانم نبا لاق ام. لاق لفوتلا داهم .ن لع نع هيوروم نتا 0 ىلع نب نسما ل

 تايبالا

 تاصلا ىنأ نم لحي 2 ”تكحفلفت تنأ اذا

 تدام ةوكملا ره رووا و 1 تفاعلا

 1 * , وحرس خ.شلالاقو 000 اد 0

 نم ةعامج هدنعو هساحم ىقديلع فقوف با د.ع نب د. ىلا ءاحف هيو> ريس كلذ غابف

 6 00 ٠ هللاق 0 ًايتعأ ناكو 6 0 5 هناريحو هاو

 : حاصو كسلا م اودءضتش نأ ! موقلا د داكف تح ن٠ 3 ا لد ةلنكا رذانم رسب 90

 حيصرد#و كاذ 0 ا هل فا لبقأف هرذدع لش " هنا نظف هللا كدق نب عا رع

 دهحاو نذعلا ف هدأز هيلا حايصلا ند هداز كر توملا ف وهو يدع فرعا كاليو هب

 لاق اوقرفنو هلم لس حلف الد 3 ماقو اوءاغ يي سانلا كدحضو ناكعألا يف

 لاقف .بتاكلا ةيره هللا دبع ابأ ةماعن وبأ امو نامز كلذل ىغم مث ىلفوالا نسملا وبأ



 هتديره نا دلخ « مى خبش يورو

 ةسينكلا ف وج يف نيج د»## رذلا اذ عاصالا لذخد

 لش ' هنا ادهني هل: لخ هلح# نأ كانا هيداعل 00 ةسويه اذه حايصلا نب دلاخ ىتلف ا

 دمح و رذانم نإ هيشت نأ تدزأ اعا ردع نأ در ' دراباي ة ةساىره لاقف ةماعت ون ألاقام هف

 قار 50 ي* يف ع ءالؤوه قم تاو لدعلا نإ دحأو قءقمشلا ينأبو باهولا كم 6ع نا

 يخابلا قحسا 0 نع دلع 0 نسحلا باطخلا 5 ينأدح لاق كس يبأ نا نع ) نتعلا

 هلامث نع سلاح ريصبن لح روهنيكي نع سلاح ريريض لجر هدنعو اموبرذان» نبا ىلع تاخدلاق

 لاقف كربخام هل تلقف لاق قطنبال تك اس
 أريصبلا يمعأو يمعالا ناسل هللا سرخأ نت رح 1 يمعأ نيب

 اوبأ ى :ةدح اندلا ىنأ نبا تانك نم (تكفو) هاج اهو ةدنع نم احرف اوف لاق

 نايفس باب دنع 5 لاو ىلع كب 0 0 ء هللا دنع نإ 0 ينثدح لاق ينبع ديو

 ن“ م لحرو ةيحلطا ن * لجرو خاتختلا ىلع نب نسما هدنعو انم بره دقو ةثنع نبا

 هتوص عفر مث بابلا يا نا ا سلو مهب لخدف ديشرلا باحصأ

 لاَقذ

 7-00 كالحر تندن مم ىل د 000

 موس 00 »* مهودو 5 00

 مهاردلا دح لاول رح كاحرز » دجأ ف كنف ركفلالاطوتر ظن

 انلذدف انل 1 رذانم نإ ب رهف قدافلا اود حاصو اصع هذي قو نايف دس جرش

 ركب .وبأ قدح لاق هيورهم نب مساقلا نب دمحم امدح كانا لعار نا قرشا

 -_- 0 لوقي ة ةشدع نب نايفس تحعمس 86 هي نإ لء2 ىندح لاق بدؤألا

 نب !لاق شبع نب نايفس تام املف ينل رف تمدق كن ىاكوكريغ هفاخا دحاقبام هللا دع اياب

 هسارب رذاذ

 انافكا نيوسكم ملل وي لا 2 ناب ا وجا

 اناز>او املع اسرَو نإ تم ند هللا كندمعرال

 ينأدح لاق خيش ينأ نب ناملس ل دقنأ ىنادح لاق رام ن : هللأ دنع ع 7 دمحأ يروحو

 نسحيتسا مالكب م ب دقو ةنيبع نإ نايفس تءعَس لاق ماوع هل لاشإ ةفوكلا لهأ : ع

 هب ماكتن ل مالك اذه هل لاقو نايف م هيلع ةيلع 00 نإ ده< هلاف

 0 اذا يناف ىلع هيلمت نأ بحأ كلذ ىلعو لاق كح :ءهتبتكف هتندحت اف
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 نابقسس يثرن رذانم نال ةقئام نا يدشناو ماوع لاق يشن ىلإ هنأ نإ رثافا قفنأ ْ ْ

 : هلوش ةئبع نبا

 اناولأ سفنالا يهتسشت ام * اهراون ةكملا نه يني
 انارقعشرعلا يد نه تنقل © هحاغ ىف: ةمآلا ددحاو)

 انافك أ 20 مملاو « هشمأ ىلع نايفسب او>ار 1

 تام اى لاق ينذْلا ماع نب دع نع ديزي .نب دم انئدح لاق ناولس نب ىلع(يرتأ) |

 لاقو علخلاو نوجمال اع كضدلا كلو كك ىلا رذانم نبا جرح با هوااد.ع نب د.لا دبع

 نو#لاالإ هيدابمو هرعش حاتتفا لمي مل رن وأ حتم اذا نكح اريثك ارتش ىملا اذه ف 1ْ

 د.شرال هحدم يف لاق ى>و 1

 *« انيريسنناو قشملايف يرسصب # || ندحلانع ةصخركدنع له 3
 انوتلمح لاري ال نأ ةيعلاو . ةلزلللا يددافاشل 2

 6 ىنمملا اذه يف ًاضيأ لاقو رمح ١
 ليوع فدع له لصف حلا رق ا الأ :

 ليشو مش ينئاون * نأ كد ينئافش #

 لوغشم كب يداؤف #* و يداءوف 00

 ليفلا للهحي الم. ك#_ ىح نم تلمح دقل

 ىببزرل | لضفلا نب نساسلا”انثدح لاق هزورهم نا ىندح لاق لع نب نسا( 000
 لج نع يتراخا هن ض رع ي وحلا سنويل رذانم نبا لاق لاق يزوتلا ينأدح لاق

 فرصناف ةيئازلا نباي تدرا ام تفىع دق هل لاقف اهلها نم نسوي ناكو ال ما فرصنتا

 ساوبلعو لدح فرصنت له لا هيلا راصو كلذب هيلع نودهثي دوي دعأف قدامه نأ

 لئارسان بوسي اندح لاق نسا # ينرخأ ) نم|هساس اج -تنا ا
 جاححلا يف ”دح لاق يدعسلا ورم نب قا ين نع لاَ ,يدحأ :ا ريما نت قدس يف ::دد لاق

 نولي حوة لل ا يش اولل ها ا

 دم نب قحشا ينثدح لاق هيوروم نبا يتثدح لاق أ اسما لع نسحلا ينربخأو فاوصلا

 ا 1 روع للا فاودلا لج ةوح لاق ن اورج يبأ نا م ينادح لاق 7

 عادلا 5١ تاخرت ًاًسدَصَو 0 افلا يل ناكو رذانم نبأ قيرطلا يف ىأ ري ناكف

 رايخالا با#ا هدنعو 3 ءانشب هتدد وف هتسعلاف دحسملا تاخدف دحسملا حرب, ال اولاقف

 يدع بخ يلا قوشلا نه هدنع 0 لأ د1 لم قود ءارعشلاو

 يس يف تاقف يف يب لذحي ملو ممدحم م وقلا ىلا عجد م اني أدر مالسلا ايف هسأر عفرف

 قب باي نم ينقثلا باهولا 00 تلصلا وبأأ علط ذإ كفا أ انه قفارمم كيت
 يذلا اذيحه تاَقف اذهفرعتأ لاق ىلع لقأ م هب ” هلا رظأف مار عفر 5 الخاد ة ةمش

 هناسل هللا عطق نم هيف لوش

1 

 طمع نط _ نتوفشيفللا لاس فنا 1" لاا
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 تلصلا ينأ نمليحم اء ثقلت تنأ اذا
 تدم ةوقلا نه.* او لب تقلع

 " لهأ نم تلق تنأ دالبلا يأ نم لاقف "ىلع لبقأ مث ةعاس مهلع لبقأو ينع لفاغتف لاق
 ]| لاقي ةيناز نبا كانهفرمتأ لاق نيفاوصلا شاع ينب مكر زق [فنر نبأو اق ةرتملا
 "1| يلإ ماقو كحضف رذانم نبا هل لاقي ةيناز.نبا م أكذب 3 م تاق فاوصلا جاحح هل

 | ىلع فاوصلا جاحح يف ءاك رئاثم نبآلو ( هللا 1 م فاؤم لاق ) ينقئاءف

 هلوق وهو ثلا ليس

 هلا 0-5 قه فيش كيحع برعلا ِق جاححلا ءاعدا نإ

 8-2 327 جاع ل ةساز فلال نار نبا وهو

 بجحا ملك سانلا م الا اي *# هل لاَ عاد هاعد ولو ن

 بذكلا ال قا يناعد عاد # نم كيبل جاححلا لا 5

 أ يأ لاق . مؤالا ف ىل عملا نم »*# هل لاَقؤ ف عاد هاعد ول ولو د”

 . 3 َ بحلم لا ةكوتمم ةانز تب * ةساَر مالاو و ل

 ا كو واتم نإ ئس ايف هكرئا * ايكتاتلا ا

 ب ياس هتطعا اك ارد 2 #١ ىعسواف !ءيف يكحا نم

 : ينرا هب ا راح نإ # ىرخلا وغتباف كننلا ىرح ع

 1 9 قالو راخارإ هكف © ياباو راما ] تخا-- م

 ل 0000 ع رق ه0 كتيدف كاف ءار اذا
 | يبرطٍق#جاهو هلا انوش * ىرح جاه قرلا تعمس اذا
 0 طلاق قير امارظضالثم * ىرخو لئاسأ يف ٍتدْحَأ
 8 تطاو ليرلاب قدا ىو 1 دله سن ؟ىلا كم

 3 1 برا 5 ىىدص فوج يف « يلو فكو تااق اللق قل

 1 بش نم لاجرلا رويا تيل * بصع نم لاحرلا رويا ىرا
 )01 يتدح لاق لا دبع ونأ ىزارلا د نب ددحأ ينئدح لاق ىلع نب نسملا ( ينربخأ)

 || كلذ نم حيصيف تايبالاب هوجميلازي الف ةرصبلاب فاكسأ ىلا سلي رذانم نبا ناك لاق ريم
 1| يناف فاكسالا لاقف حاي رذانم نباو ةقادصلا ىلع قباو هللا'قتاف كتقيدص انا هل لوقيو
 الا ثيعي ذحأف لعفي ناكاك رذان» نبا هيلع ادغ حبصأ املف رعشلا يطامتأو كيلع هللا نيعتسأ
 كفاكم لاَقف هوحمو 5

 ل لع ءاطتلا رو ده هديدع  لسفو هوان تك
 سعاشةيسن مويلاَتد دانك نإ ًاعاش كت مل نيبريد هلأ ديع

 م جرحف 2 اذا امعودشاتب اولعحو هو ءادعأ اهاورو ةرسصبلاب نا ىلا ناذه عاشف
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 انثدحب لاق ىمع ( يترخأ) ةرتدتلا نم يه بسس اذه لاف اهنا رو 200
 يبا لوق نه يبرم امن ىلع دشا طق 'ىث يبرم ام رذانم نا لاق لاق متاح ين نع قاركلا

 ف ساعسملا

 رذانم شارف هب ءاضقلا ىمرو © هديدع لقو هينا تنك
 هابن هل دحأ مل نأ هنأف اذفاكم نم ىنعنم مث هللا هحبق تيبلا اذه يف يناغ دق فص مكب ر اةنأ

 ىنادح لاق يناركلا ىنند_ح لاق ا ةمقا كك همدهأف افرش الو | مضغأف

 1 ىلع لعد تخاإ نإ لوقي 1 م 3 0 0 0 2 يبان“ هيحد د نب رش

 0- 0 لاق 0 ا

 دشنيو هعم يدع

 اع اط ى ا ىملا * اهركرت ا تك أذا

 اعمتحاام ع قرب # هد ان قرف

 ١ لاققارزلا قيما نب تع نر كذلك د يرعش نا لاقف كرعش هيثبال اذه نا َت

 أسما جوز ' يف-#ةثأا باهولا ديع نب دمحم نا انيادحأ ضع انثدح لاق يندملا تا انثدح

 كلذيف لاَ و هيداعل ردت 4 نبا ناكو ةرامت اه لاقي فش 0

 ءراخلا هب .تقاش دق ريلاو « ءراثلاو فصالا تءاراجل

 ةرادلاو ةرادلايذ قوف نم. هب يمري ناحرلاو سآلاو

 د هرام جوز دمحم « ةرعأ لاذ نأ تاق

 د#ع ةراكاذت ةنايصل + 4ةمار أهم“ هلل 0 **

 #3 هرارذ كت هذوف »* هل كاذ 0 كحنو

 لع | نمع ىلا ةحوزبم اهلبق تخأ اه 0 يتح ةديدم الا هدنع تدلام هللاوف لاق

 ايون وأ لاق رداثَم نا لوق اهلعذ ةقفاوم نم نو.دعل اوناكف هنم تبرهو هتك رفف ةرصبلا

 ساون وباهيف لوش ئىذلا وهو كاع هاو ةما ١)
 ناكل تفلت تك نالبقملا اهمأ

 ناَمْرْلا جرن خرملاو لهب سالو ا
 نا يضاقلل يدصتو اهنع درف يصاعلا يبا نب ناّمع دلو نم مث فيقنأ نم ةايمأ بطتس نك
 رذانم نبا هيف لاقف هب قثيملو كلذ ىلا هجم / ىءاتيلا لاومأ نم الام هئمضإ

 بضغلا ائثيب امف ناكام ءازح * اش ىلع يضفتال ةيماانأ

 اويغر د لاططلا نو يتكا ناا» ينانل نك مول كر كاك
 بتكلا ثدحتستاهبماع لك يف * اهب موقنام نويد .كيلع'اولاق
 او.عشناام دعب لايع وذ هنا عم # امياغ نيسمح نمم>ش دقو 3#



 وج نورك ا د و
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 بنذ او باذ 3 4 سيلف- © 2 10 لعف يت يفو

 رذنملا نب مهاربا تعد 3 رز دي ينادح لاق 00 ندع ( يرخا)

 بتكأ لاقو يناعدف لاق حبق لوق بآد نبا نع رذانم نبا غلب لوقي يىازحلا

 بايشالو لووكلل ةاصو * يدنعزاف ةاصولا يغنف

 باد نب ثيداحأ ا «ن وءنب ا نعو كلام نماوذخ

 ؛ باذك كثنداحا ند صال »* عم نوعش نيوواغلا 2

 باحسلا قارقر ضفرب 5 «تاحمضا اممفانم تقلا اذا

 اهولمح دق مهتدجو قار لا تيض دف" ملف 7 زا لاق بأد نبا اب حضتفاو تيورف لاق

 ل وبا اتدح لاق لا ركلا انثدح لاق يمع ينريذا « نوع نبانعو سنوي نع اوذخ #*

 | نبا ءانر د.شرلا تام املف ةياس تالاص تاس رذانم ن 1 لصو دق د.شرلا ناك لاق متاح

 لاق رذانم

 0 5 يهدر . كك

 0 م - ١

 0 5 7 0 ب 1" 9 6 ١

 ا 2 لع ب ا 4 7 ٠

 ١ ل 4 اف 3 77 4 2 5

 3 7 مزج 6 1 5

 ف 0 ةيرالطسم كك 1 دب اتاي 7 يارا 21 لوا 7 هيو نية 0

ْ 3 

 هفيرشلا م.والو اكلم * المال يكب ناك ن

 هفيلخال ةفيلخال 1 ءاخلا نوره كيبلق د

 ” ناك لاق مالس ن 0 دهع ا نع ةمئح 5 1 دهجأ اناادح لاق عكو فاخ نب دوم ينريخا

 | دلاخ ىفغقتسا ةفالخلا يدهملا ىلو اءاف ردا ن تكابذ قب يف 00 د

 0 لآ نم ىاانلإ ىلا عأ *
 قيلثالا مكحب س انلا يف مكحي ايلا

 قيرطلا تاينب يف # يوهودصقلا عدب

 * قيخي اذه تع نكح ام ميلا ابأ ب
 20 د ع ا تك بالا ف

 قو ريغ 2 رورغ ليد هليح

 1 كنا قيلط لآ نم كءاقدصأو كناوخا غاب اذا كحيو رذانم نبال تلقف مالس نبا لاق

01 
1 

0 
4 4 7-2 
7) 

 26 ؟ ذل. 0 2

 ا

 1ك 052794 1 1526 رص”
 99 هد د

1 
0 

3 

 | كاذب < -<موبم ينا مهغاب:اذا نوقدصيال لاقف مهلا رذتعت 'يش ىأبو كل نولوق. ام مهتوجم
 00 نإ مساقلا نب كقع [. دج 3 ىلع نب نسما ) قرأ ( يف نوي مال

 | مح تاكتشاف ةكك ت تك لاق زذانم نب ليم ار -- لاق رمل 00 داوعسم نع ليلع نب نسحلا

 يعدل كلف مهدحو موز#ء 1 نا ند يلدعل

 هظفحلا اهل اه 2 يعو دقف ان 1ع قدوم قل ر 5 تءاح

 1 هظشب يفإ ند رغلا ينرازو »+ اموخاو م يلد ف 0

 ا 0 هلل نس لاا لوز َىَد نإ ًادبأ مهم ر رغلا مس ن
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 لاقف ةفئاعا نإ دنعاتك لاق ىتبتل دخن ودا نع هوزم٠ نبانغ ندا ا
 ةتينحوتس | ككل ىلع ىتأ اماكف اهدشني لعغ ديلا ه.عرذانم نبا ةسم دشنأ هنا نمحرلا دييعل

 : ,  تيلا اذه ىلع أ يي

 تلا اذه لعل |ءاف نيا مالك ن. هناك نيل مالك اذه ةشئاع نبا لاقف

 يدوعرنض#و يذرا احكي # ءاهد تاكو ةصعايىل تاك

 دشنأمث امي اذهلاقف
 دودهملا ناك أم عك دوو # ىلوت مو 2-- ديع نا

 دو>-و فاقع نه ش.نا| ىلعام# هول.ءاح الو ب ىرذام

 3 6 ملاق ناب نش 1 #* هدلا اندصحم عرزلاكانارأو

 لوشب هنأ هلوق ىلا1غَر < الأ نيماس 1 00 هم اذو نسلق هللا انذض# هل.>أ ةشئاع نبالاقف

 دودر ماب هلال 6-1 يغعف ءاثيام هللأ م

 0 و كانوا ى# نبد# ( ينربخ

 مهارب | 31 هللا دعو حادقلا 0 ندع بساحل 1 ينأ نإ فاتك ند 0 0

 همم 2و 2 ا ريلاب هعاش ا كعمل كم 2 ججَح لاق رذانم نا ا لاق 2 ةمادق ل

 هيف تقونمو 'هقين تدحأ الوق هذ 00 امام افدضم ناكحو 2 ٠ لضفلا

 عيبرلا نب نب لفضفلا قرد ينباطإو ين لاش وه اذاو ةيورللا موي يف هيلا ت تلك

 ركل نك دقو مهحدامو 2«اربلا نعاس اذ نينمؤملا ا لاف ماكنا نأ لق

 نيئمؤملا ردم هيم للضفلا لاقث ىه>و يف نسبعو 3 تاخد امل هه>و يف ىل رهظ

 يندعوتف تدءأف دقت ل لايف كفك ل نرد كل الزوم انانأ © مهف لزق كدعني نأ

 هندشناف يند 6 15

 « كمرب لآ نمكالمالاونبانانأ
 نا نلت نع *# تقرشأ ةك.ءاحطب اودرو اذأ
 22 2 < يجدلا انا ولميو دادغب رق

 0 1 أ دوللا يجلحاف

 ربدمو هل عار نم كيسحو « هباعص تاذرمالا ىضاراذا

 م ا

 ريغ دايوعالا الا مهاجرأو

 رص رم ا هن ام قدر 5 مهاكو هل ًالالحا سانلا ىرت

 مهقحلي 1 كت ءعاط يفو مهحدم مايأ ني «نمْؤملا 0 01 الو ا أوناك ت و 31 كلذ تحسأ 8 حج

 موده . ل اهل ٠ ند م اذ الو اعدتمم كلذيف نأ ملو كا جلت 28 لاحم كلمؤءس

 هيو مطلا مالغاي لاو 1 اع تنسف مهدفر ينانغأو 0 :الغأ دوق اموق اوناكو 1

 ىلع هويحسا لاق مث سال لهأ نيبو ينب ناك ام رظأو ترد قدح هللاو تدطاف

 ( رشع عباسلا  يناغالا ك3



 (؟5)

 | ولع تيحبسم ماعلا اذه ىف ايش كيطمي ادخا تكرت الو كنم رحال هللاو لاق مث ههجو

 0 هللاو و ىلع قرح امو ىلاحو يش يف ١0 ساتلأ 0 50 تفرسصناو يحرس

 | ىلع ززععا لاق لع تفقو ثق تاب اذا مه درعل ىلابع توق ذدئمون مقبام 1

 1 يم اذاف شارد اهتظفءذه يف اب غابت لاقو ةرص ىلا عفدو كراع ىرج امب انريكك اب هللاو
 ا هللأ ينامح أ رم تلق رانيد 2 يه اذا هريخ يف ىلوصلا لاق راد هنأ

 07 06 تاقو اهتبقف ينرذعاو“ ريئاندلا هذهب نعتساف ساو وبأ كوخأ انآ لاق كءادف

 ' اندح لاق «ورهم نباامدخ لاق ىلع نب ندلا ( ىنريخأ ) كءاز> نحأو يخأإي هللا
 )|| ىنأك ةنيبع نب نايفس لاق لاق ينالغلا ةيواعم يا تدخن لاف“ ل برلا ندحلا نب ىمحي
 7 لاَقذ رعشلا 2ك رذانم نبا ناكدقو هل ا يب نب رفعج هل م مأ نأ يف رذا:٠ نإ

 "|| ةءارقلا ىلع هيطعأ نأ بحأ ناو افلأ ني هتيطعأ رعشلا ىلا دوعب نأ لا قل
 ]| رمثلا يلع ذخا ال يناف ةءارقلا ىلع ىلذخ ىل لاقف هل كلذ ترك ذف فالا ردع هتاطغأ
 ا |١ يردبال ةديصق تءاج يتتملا لاقلاق يئايرلا نع يناركلا نع يه ( 05

 ظ رذانم نبالاقف ابلاق ن .

 ا !سزلا 1 50 »*# مذ يو ءاهدلا هذه

 | ىللاقرذانمنبا ىللاق لوقي ةفيلخ نب فاخ تعءسو لاق يئايرلا ينثدحو يناركلا ( لاق )
 تاقفانشب ةفلالا هف فدتا رعد ديشرلا يفويف لف ى نب رفءح

 نيبلقلا براقتك الو يملا رفكتو بيرقلا محرلا عطقن دق
 ١ ني هل 2 سقت اه اذاذ «ىوطااذ ين ديواذهىوطايندب

 ]|| نباناف القت سو هيلع ينص للا لوسر مالك ن .مذخأ اذه ( باتكلا اذه فاؤ» لق )
 اا[ لوا هياع هللا ىلص ىب ل1 نأ سامع نبأ م نع شواط 0 نع ىور ةنيع

 1 نب مشاه تار )توات تراش 0 و دك ع ناو عطش | خح رلا نإ لاق

 ,١ ا نايف_ب 3 5 لا يوك داش | ناماس 0 لو كوحيم نب سايعلا ا 9-2 0

 || لاقت لاق مالم لاق امال ل هلوت يف دهاحم ن عا ىث يبأ نبا نع تدق ةنيع نبا

 7 يناركلا تت لاق ى# ( ينريخأ ) ريسفت ١ نع 1 2 1 ع وهو رذان نإ

 3 ش1 0! لاف رذانم نبا دنع ن نحو يريغلا ةيحوبأ انب ىعلق دبم» يفأ نع يي“ ا نع مت ينأ نع

 0 | ةيحوبأهللاق غرف اماف رذانمنبا هدش كاف يقدعتأ هل لاذ رمد عاش اذدانشذ م مك ا مالت

 هلوك مهدشنأف ة ةيح ايأأي تن :أ انددنأ هل اولاةف ين نأ كا لقأ 1

 الادللا انس ام اللا نسا « انناغاا منا لأن . يحالا

 امضاقتلا لعل "يأ : هاضاقت *« ةللوموب مالا ى 5

 ا 0 يي“ يرعءش يف'م هل لاقث ناس: سإ اي أ.ث ك رعذ يف حرام د نا هل لو غ غرذ اءاق

 3 5 ينأدح لاو 2 احا 3 اهرئذا 2 ” اساوتي 9 اداكؤ هايأ كَ دا الا



 كرولا

 رذاتمن دق لاقف اه ةرامآلا ناماس نب يسعو ةرصبلاءءاضقلا قرلط نب دلاخ ىلو لاق ةشاع

 هلوشب اه ودب

 ١ قتيعو .ىطاقلا للاخ »+ ر[نام نعت
 رود نوحي ”اذاجه. كونو هن ةعاب هدا دع | رك

 نأ ىلع الا هضَع نأ ىف ةحاح هلاس دمحا همساو تقل هوربشو يدايراا لوك
 : ' هحدع

 هيسرافلبثويللا يمسو * هيبرسلاب ىنلا ىمساي
 4 5 دل .عتنأف 5 1 *# ف.ةثدن .عتن افانيضغنا

 نبا هيوريشل ليق اذا كلذ دعب ناكف ةرصيااب رعثلا عاشو هعتشي لء>و هيوربش بذضغف

 مساقلا نب ندا و كا هل لوق, نم مشثإ ضار كنع وأ ناء..ذغ كيلع رذاثم

 ينافس تدوس لوفي يهز ا ةفادفا نب دعت 9 هلا اناا يبأ نبا انثدحلاق يك وكلا
 هسري رذانم نبا. لاق تام اءاف ين رون تهدف ف تناك رداع نإ دم 5 ةليع

 ااكرأ مالسالا نم ده « ينحملا ردوغ ىذلا نا
 انفك نيوسكم ملعلاو # هشمن ىلع نايفس او>ار

 انازددتاو ايلع انو 8 كلاته نع هنا

 ةيواءم نب ناورم نب هللا درع انثدح لاق دعس ينأ نب هللا دبع انثدح لاق يم 062 ْ

 اعط تلقف ةازلا ينم ىرتشا ند لوقت ةسارعا تع كل نايف انثدح لاق ىرازفلا ا

 تلاسف ناويم نب هللا دع لاق تالفالاو ةيفاخلاو ةشطلل ءاسذلا اهيرتشت تلاق ةازخلا امو"

 ةيفاخلاو ماك زاك مه-ٌؤر ىف نايبصلا بيصب عجو ةعطلا لاقف كلذ ريسفت نع رذانم نبا ||

 بققعل رذا م نإ ا دلولا إف تالفالاو قا يذأ ل ةبوسنملا للعلا 3 ىفنخام 05

 وزر تاكو تكلا و18 هاج زف اهرتك ١ رطلا ف
 نه كوس لاف ماح 30 د2 لاقادب ردا نت فلح ناد 4 ملا ةللق يأ

 لاق انوبز :ىلا ةماطقلا يو دحاو ليلا ووو تلا 1: رذاتمتللا

 الاما 5 الاانإ كوم ف لا ىفرضحب ىفريصصلا ةربره 5 رذانم رن | ينعي هلاسو

 ١ ينربخأ ) ةلئسملا هذه نم بجعأ تم.سأ لاقف يلا تفتلا مالاما هب ازمه (
 يما لاق يببرلا لضفلا نب نساتعلا دج لاق هيوروم نوع دعا لاق ع نب ندخحلا

 - لاق ةيهسأ 3 رعلا تداكلاف ند ن* يفا هلا مويلا نع 8 ع أ 500 لاق ىزوتلا

 ادد قت لاقو بدمق كذب ا 1 وذانم قس تيقلف مع كلذ م يدنع 3 ١

 3 رد لا مول 6 و ءارلا ىلع اهاك تايلاو: 2. مأيإ ٌ ةلسن أ يش ةدسع ينأ ل نع 1 :

 نبا نع هنكن ةديبع أ ل هتئدش راسل م 3 ارلاو رفنلا 6و ثا هاو رقلا مد 1

 كس 27ب؟بأببٍ؟7بب_7ب ب ت79 9 سس سس صصص



 اح د دا لاطا 1 11  زالساا سس

 لاق يح (ىفرب>أ ) لاق يمم (قيخأ ) نوال هع هنو دئملا ثيعطا رئات نا ىور دقو رتل لغو دنس 1 ثيدحلا رذانم نبا ىور ا

 ءاحوملا يبأ عرادلا را ْنا رمح 0 ا نإ لياخلا رق لاق قار ا 1

 بهو نع ء رغالا نع ىروثلا نايفس يناد> لاق نعاعلا رذانم نب دم# يف , لي لاق

 )00 قافلا نم روصق» ميلا روسكم 50 يللا ل طلال لاح ناك لاه حتا
 ا نيالا لاق اذملا امو هل تاقف كنرخأ م وه لاقف ءاذلا نولومي سانلا نا تلقف

 0 اندح لاق ىلع نب نسحلا | لرد ) مدان كك 2و ىدام عرد هئمو ءاسنلا سمأ يف

 , يخلبلا 8 نب دماح ينثد> 00 هال نب هللا دنع نب ميهارب | ينادحو لاق هنورهم نإ

 ١ يعشلا نع ذلاحم نب 2 نإ ىحي ينثدس بح لاق صعاشلا 0 دمحم ينثدح لاق

 3 ا ىلا ردب موي ْلَسَو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رظل ال لاق هللا د نع قورمسم نع

 || كلوت يني لئامالإت ذ>ا دق انفايسأ نأ مل ل اطل ناول ا لاق نوعرصم مهو

 ا بلاط ينأ

 ل ا للا ل يرئام دع نا هلل تيبو ميذك

 1 لاق رذائم نإ 00 لاق  يخلا 2 50 قحسأ يف نب دح لاق فاذ نب 2-0

 5 هيلع ىلع لاق لاق مزاح يأ نب 0 3 دلاخ ينأ نب لممعا نع ةئع نب نايفس د

 . | عباتجم 1 ةقراحلا رذاتم" نبا لاق ةايسإ ةقزاملا الا: ءاسألا نم يف ماقام مالسلا

 | ىزتملا ليلع نب 0 لاق يثري_سلا قارع ندع را تح ىلع

 ا ةئييع نب نايفس نع رذادم نب دق نغ ورم ند نعادحاو لاب دنع ى ٠ نئاشلا نع

 1 تدلا“ لاق يدع لأ ناطيش كل ءاح لاق ةرب ره يفأ ن نت ناد نع راثد نب ا نع

 1 كلو لاَقف . تليف لاق ةقهاش 8 2 4 لاق 4 لاق ت0 معزب

 : ةرصبلا ا نسح 0 3 : رظن لاق هربا 1 0 ا

 ا تاربالا هذ هللا ت 39

 كك لإ 3 خابلا 0 0 0 3 تددحو

 دفقرف ع 5 هلاقو

 د#ئ

 5 5 نزع ةعش ىور امو

 1 دوسأ ري 1 دم ى ىلا تءاح ةيصو
 3 مل كف نلاق ليقاف * 0 اولقي نأ

 دربآ مل كيبح نم يباق * اهمض ةرمح ن م مكف ل
 06 الو كيجات انعاش تدلاخ روظ يف ب لو ةقرلا نلفو كذ قتلا اهأرق ملف

 "امدح لاق يفريصلا نارمع نب دمحم (ينرذ الفرع م كبر هللا ذوعأ 1 كدعاساف

 ١ كلواملا نب ىلع ان”د> لاق يديعلا هللا د.ع نب د# .انثد> لاق ىزنءلا ليلع ن 10 دس د اتسم هت اسهل
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 0 اتت 5905772 ا ا اا ا ااا ا 7*7 از ز ز | 0 0“ببب7بببب7

 (؟9)

 لاقف ديشرلا ىلع لخد مث ةكحاضيو هحزامي لءجف ةكمب رذانم نبا ةيهاتملا وبأ تا لاق رمحالا

 «نيب ام ةنسيفلوقأ انآو ةنس يف ةديصق لوقي ةرصبلا ىعاش رذانم نإا اذه نينمؤمل نسأل

 ام لاف اعدو إلف لذخدف هدنع همضر ا ردقو هلا هلخداف ىلا 1 د.يشرلا لاف لا

 نأ معز لاق نيتمؤلا ريمأاب كاذ امو رداتم نباةكاقف ةيهاتلا وأ كح هك ىذلا 0

 تنكاول نينمؤملا ريمأ اي*لاقف ةنثلا ىف ةديصق انك و اذك لوقيب لاوس نة
 لوقي 6 لوقا

 هعاسلا ةعاسلا تومأ * هعاسلا ةتءايالأ

 لوقأيذذلا كلو ارك هني

 دودوملا" ناك ام انكر ده ”8 ىلا موب د دنع نأ

 دو>وفافع نم شعنلاىلعام# هولءاح الو هشعن يردام

 ةديصقلا هذه نوكت نأ يغبذي ناكام د.شرلا لاف هدشناف اهسندعناف امتاه ديشرلا هل لاقف

 مهرد فالآ ةرشعب هل ىعأو ةقوس يف اهل كنا" الآ بع الام ديع كورا يفالا
 لاق هيوروم نبا انثد_ لاق ىلع نب نمل ( ينريخأ) اقّنأو اهع تاو ةنساتلا 31 ١

 نكي مل لاقف ىعاشلا رذانم نب دم نع نيسم نب ىحب تاأس لاق دينا نب مغارب 1

 هرعش بت :كز اناتلقف ةعالخلاو نو 0 هقصوو ةرصصبلا نم ىفن 0 لَو 9 الو ةقذ

 ) 0 ) هل امضوس عزا ارأ ت تدل و ثيدحلا او مأ اذه لاَقذ دحأ نب ليلا 1 تاناكحو

 جحلايف رذانم نبا تيار لاق ىلفؤالا دمت نب ىلع ىنثدح لاق هيوره٠ نبا ينئثدح لاق نسحلا

 ءام يرتشن:فقاو وهو ةرح ةيزيوح دوق ةرضصإ فك دق وظو امو نيس از
 قود مايالا كالت ىف هلافو انثنأ ا ةرصيلا يلا انرص املف نديلاو بولا خسو 0 ةيرق

 سناوب ةقلح يف رذائم نباانرك اذن لاق طقرالا دالخ انئثد> لاق قارولا نيسلا نب ١ يدع

 مدقم يف ىلا ةذيقسلا يف ترص املف ةقددزلا ىلأ هويسن يق ةقاحلا لَه 1 أ هيف خدقف

 ىلا تعج رف يلصي مئاَق رذانم نبا اذاف توندف ةلبقلا طئاح نم ةبيرق ةءارق تعمس دجسملا

 لجورنع هللاالا هاربال ثيح ىلصي , عاق اذ وه اهو مقام لجرلا يف مئاق اهاهال تقف ةقلحخلا

 دما انثدح لاق قربا مساقلا نم د لاك يودلنل ها 520 صلا رفم> نب دمحم لوا

 لاق يضلا دمصلا دنع نب هللا دع نع اعلا ىلذولا ى نب دمحأ ينثدح لاق بوقعءي 9-8

 هديك فدو يف زذام نإ دم لقا ذأ يضلا رير> نب ةريبه ةقاح يف ًاسولج انو ا

 ةريخ تان ادف ماق م ادا فرعا و ىدحو ىلع ملف ىصاملا ينأ تذب ةنا هانا

 هلل انا لاف قدا م نك كح ا اذه ند ةريه 0 لاَقف ايضغم ماقو ة تك ة.طاخ ه.طاشن

 تنكو *ىش نع ينلاس لاق رذانم نبا كل لاق اذام هل لاذ ةريخ 0 ىلا ماقف انب اوموق

 كاندمتف نا ” هللأ لعد امو كَ اعل ان مخل راشعلا نا 550 51 تاَقف 4ع الوعتم
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 لاقف مه.هف هاحهف رير1ل ضعت هناف ريع ينل ةدارنع ناك امانل نوكت لا

 « اناس اولمف امام الأ + طواؤوق هيه نم ةدارع

 اهكته الا طق موق ضارعال ضرعت امو رذانم نبا لاق ال لاق اننا كدي نك نم ئرشا

 01 طنش هنم لطتألو ,لوبلاب هيلع لمت الو هيجاف 'ىث نع كلأسي كءاج اذاف مهكت هو
 هطعي ملو "يش نع ناسنا ةلاماذا ةرخ 21 تاكو لاق لسا كا يلام ىفف هته نم كيكو

 ةريخ أ داصق هلآ انملمف لأ دقو ردانم نبي الا دع نفاان رعش ف لويلاب هيلع لعب عش

 حيبقو ارعش تلق دق ةريخ انأ اي لاق مث مسيتو انيلع لسو انم ايحتسا انءج يأر املف هانينأف

 رحافوع *ىث يأف رافالاب هتيشف اناسنا هيف تركذ يفاو هيفام ىردي الف هنع لكسب نا يلثع

 لاقف لصي الف و>ر هديضقو وز يذلا بانولا سيتلا وه لاقو برطضاو ةريخ ينا هجو

 و ارناف خيشلا اذه تينع كنا انملع دق اناقو هللا انءقتف كحضذإ وهو بثوو ارح كت

 ال ناو ةماركحو مل هتهو دقو هريغ تينعام هللاو لاق انخيش هناف لمفاف انل هبت نأ

 1 هر شلال انا دق ناك ناو ادبا ريح آلا مك ذا الو هيف تلقامدخأ يتم عمتي

 كتسوض ا
 اهضعو مايا ذل اب ىذش *# اهيوطتوادايعا شنب تازال

 امتفتو امايارهدلا كل يوطت *ت>ربالوانيدلا كب ت.ذهنالو

 د. هيفو رصنبلا يرييف قاطم لت” يناث ىلصوملا مهاربال ءانغلاو يملسلا عجشال رعشلا
 هراتخمو هتانغ :روهبشم نموهو لوالا ليقثلا نم نأ ضيرق

 مد هرابخأو مجشأ بدن اتم

 ا | لعل نسما اندح الق لع نإ ندحلاو يفريصلا نارمع نب دمم ( يتربخا )
 دلو نم ديلولا ابا ينكي يماسلا ورم نب عجشا ناك لاق يماسلا لل_ذفلا نب ىلع ىنثدح لاق

 اهدلب ىلا اهمم ضخشف ةماعلا لها نه ةأسما هوبا جوزت ىماسلا دورطم نب ديرمتلا

 ثاريم ٍتلطت ةرصبلا «#.ا هب تمدقف هوبا تام مث ةماعلب أشنو عجشا كانه هل تدلوف
 مفدي هفرعي ال نم ناكف ةرصبلاب اشو عجشا ىبرو اهب تتاف لام كانه هل ناكو هيبا
 نعلاو ةعيبر يف ذئموي رعشلا ناكو لودفلا يف دعو داحاو رعشلا لاقو ربك م“ هبسن

 هسن تتساو سرق هب ترذّفا رعشلا لاقو عجشا م الف دودعم ىعاش سيق نكي لو

 نكيملو عجشا 1 00 ارفاق دحا: ناكو ورع نأ تءنحو دا ناوخا هل ناكو

 1م 51و هولبقت ينب ىلع لزتف اب ديشرلاو ةقرلا ىلا عجشا جرخ مث رعش ثيرط

 تاقدلا“ نلا 1 ا هحدم هافصاو ةعاخ رفعح يلا عطقناو ةكماربلا حدمو |

 دمت « ىنري>ا » هدنع مدقتو همايا ىف هلاح تنسحو يرباف ا.ةيا هب بجتاف هحدمو

 كد ينأ ين ن؟دح لاق ىماسا ك١ رذد ينأدح لاق ىزعلا يف تدك“ لاق نارمع نبا

١ 

1 
0 



 ضن 2-لا ل عا ل ا ع

 اهوأ تلا /

 ةرشعب ءارعشلا نم دحاو لكل سمأف هايأ هندشن ف تكلل! هدشنأ ند ينرعأَو بييشنأا |

 ناكو ةقرلاب هل رصق يف دشرلا ىلغ يناسا رطاعوو كل ا عجشاو 00 تاد لاق"

00 

 ايزاغدش نلاددج وك ةقرلا ل ةرمصملان 1! ا ل ىعاس || عجشأ ىف 3-05 لاق هل دجح نبا ١

 اضن راو لع ب تلال دف لك و ورتا ند فر هلل و> ثدح رق لح ينتلانو

 اخون هانا ةكيدس ارض سما مون رض+لقادا رعشلا م انزع كات د1 0

 0 كو نانحالا لع د 1 6 0 دحاو مدقو 5 3 ةمرا مد 2 راؤتمللل ا

 0 ديشرلاو تل 0 نأ ةالصلا تداك - ىلا غل ف ال مهنرأو انس موقلا |

 نفسف لوا ىداتما نأ تهل د غ1 0 ْن 0 هدب نين: ةدعإلا تاكو

 يد. صق يف حيدملا ع عض وم ن م هيديشن 1 "ل تك در اك ين وشو ةالصلا تحب "0 تبعا

 ويصي الو تايناغلا يصت مايأو * برت اطوهو ضيبلا دهع ركذت :
 حدملا يف ىلوة تادتباف

 فكس ةفورعمو .ثث' همراكما * هدوَح لاملا قركتدي كلع ىلا

 بذعلااهب رس هرمدتلا ءاممنم هل * 22 نا اضرلان وره .لازامو

 بحرلالزتملاو بح رلا كائمفاني # هباب ليسارملا سيعلا غابت يت»

 باق هل عرس 0 كريغب #١ نكي مونونظلا كيف تعجدقل

 عك مهفارتفا كعل جم ىلع ان

 0 ادهحي ناك نمنع نسنلو »* ةحدع كالع غالبا /ٍ تدهح

 تكرتو هب تادبف كيلع عدملا عطقنيف ةالصلا تقو توفي نأ تف ىل لاقو ديشرلا كحضف

 نب 1 5 2 ياوملا رم 1 < نب بح ( ينريخا ) اهقمضب ا م فاالا

 دب زد نب ديزيأ 00 0 ةيوار ناكو ين>ر ا رامخ ١ دا ىنادح لاق ةيش

 دمحم وبا مدشناف هلا اناصو يي ءامدلا لا 0 ةعاشاا" كلك قف موق قان انءأ برض دق

 .ه رعش ةدو> نه ردلا لثم هءاع رثذق مورلا دالرب هقوو روذغت اف ر 5 هإ ةديصق يملا

 هلوق عجشأ داو

 مايالا ا طاح هياع تقلأ 00 مالا سو ةحن 4 لع رمد

 مالعأ يدها مالعأل هيف * فوةسنودنزالافوةسترمصق

 مارحالاو للا نادهاشلاو * مايالا كمايأ ىلع نت“
 مالظالاوح.كلاءوضنادصر يار مع نب ا كودغ العو

1 4 
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 لوك ىلا ”تيهننا يت> * ريصق نيتقرلا ىلعأب ن 1 وف ١١ هنكلاو

 ريغ بابكلا|ضغ ذاو لضخ اضل قرو. ذأ: ءايالا دعت ال
 يملا ذفنأ عيرلا نب لخفاا ىلا ه>وف اتبع ىف - ةديصتلا يف تيذعو تدنلا اذه ناحتداف

 ةبق اموب ديثرلا يكرو لاق اهايا هناسحعت ا نه ىراوملا اها نأ دير قلق كتمت

 شا 00 دلو ناكو فأل. ١. دم نبأ لاقف ا نب ديعسو

 يناح را ةديصت يندشنأ لاق رضا ءانفاابارطا نو دشا :هتوص نسح براعيف
 ع

 ا ديصق 0 0 قرا مولا 3 اب 5 3 دعس هل لاهو 0 ا 0 ةعسر َق ردعلا لاَقف 21

 نيتيللا نيذه هدشنأ ا.لف اعاد ىلا كاعا يت> هب كزب مف يناف ورم 9

 3 نك ل ا ياو 0 ن ديمد هل لاق هد. ىذلاو 0 نبااي كودع العو * :

 ْ دع ينثدح لاق تافخا 0 علا ( ينريخا ) سانلا نعد ناكل نيذه دلد سرخ ول

 09 نيّدبلا نيذه ديشرا|ا دشنا امل عجشا 5 ينذاب لاق ين ينثدح لاق هيورو» نإ مساقلا 5

 000 ايلاح يوتساف عك و دل ا يذلاو « دمم مع نبا اي كودع العو *
 ْ ىلع نإ نسكحلاو ياشسلا ديما ا 5-0 0 ( كولملا حد اذكه هللاو ندا لاقو

 711 عجشأ هيلا لخدف ديشرلا دنع تنك لاق هيبا نع ىلهابلا لد نإ ديعس نب دمجحا ا”دج الاق

 هلوق مجشأ هدكل 0 رود مو

 مالظالاوح.طلاءوضنادصر *« دم مع نا اي كودع التو

 مالحالا كفو.س هياع هبا # اه اذا ُّ 4 ا هش اذاو

 نيس امهادع يفابإ ال هنأ تيلعَو رعشنا ع ماش نأعجشأيلا تاموأ واد .ثرلا كلذ نع 0

 روصل» دشنتداو ضرالا هارب 6 هرم برضو د.ثرلا رثو اهدعب ام ا الو

 هلوق هدشن 0 يرلا

 عجنرب نسل ابايش ترك ذ اذا »* عز>الو ىفءةرمس> يذقنس أه

 لوقو ضرالا هترصتحم؛ ترضي ديشرلا لعق اهاث برعلا كوقت اءاق ةديصق يف هللاو 7

 مو كليو ع ا م عطقت نأ 00 2 0 رذ | و مويلا ا هدربر يف رد

 بي.ح ( ينريخا ) سانلا ر 1 0 ىف تنارح اكاد ل كك البف 0 تأ

 3 1 يدع نإ ىقهو» ىنادح لاق تاي زاا كلا دنع 0 200 0 نوره و لاو ياهلا رموأ نا

 ||| ةناكأ ىلع هدرو مهرد فا فلأ نيريثمب ديشرلا لآ ند باغرملا 2 يدا لاق
 لوشو كاذب هد دع مالا عجشأ لاف

 لرنغالا كاملا ةلزنم اهن» * اهاهأو هيدي يدنخابسلا در
 لذعا موس مهدعوب هدلاو ل مك الهو اماهذب اونقيا دق

 لكبلكلادح نيب ونا راني نإ مث يه د ن مهو مطب اكَقفاؤ

 لم قلع لكل عر كلا يح رب# اهك اكفل هريغ يح رب ناكل ام



 ش ويل
 رة ج77 لس2©؟7727ٍ؟ ل يش يبت ير يي ب بتتتتتابتمتتااااول#

 لاقحون نب ةمادق نع نارح دمحم نب دحأ ينثدح لاق فافألا ىلع نب نسحلا ( ينربخأ )

 ىكتشاف لاله يف ند م يلا رعأ هءاغ هل ع نع ةيحلاصلا ىح نب رفع> سادح :

 ىل الهاي رعشلا لوقتأ + قر رفع> هلل قف لولا هك 0 هلم طفاو 6 ا .مالكب حامساو

 ؟سعاشل اندشنأف 1 ايش - ترض امل: ةتكرت م هن اما كح 17 هلوقأ ت كد ا

 هلوق الا ف رول نب دج

 نسةنلابتاح احلا ىذ طحك «# سما بنجم دايدلا نبا
 لاقف اهنيفاقو امنزو ىلع هتقول هلاق هيف هل احيدم هدشناف عجشا عفدناف اهرخا ىلعىتا يت

 هللا ةسايس ريخ لقعلاو # هش ىلاعملا هل سوست كلع

 م قطن« مالكلا رهج #* اوءحارت كولا هتءارت اذاف

 سنالا ةداس فئالخلا دعب * ىلوالا مهو رفء> كماربلاداس

 سحدنلا 3 هب ل> دما د

8 

 سس

 انغار 00 نادصق ند رمذام

 لاق اذه انمضوم ف رفع> هل لاَ

 نيرع مؤ : نواس : قدس .* :يرادملاك ةيااصلا روت

 سيرغ جسدايشو ءاملا يدايا * هتك نطب ىلع تالطم

 سف ريغ 3كم هروت سدس *# 3 ف 5 لطلا 5 اذا

 5 ا هحءاصأو »+ سرو ميتسا ءامساا هقيغتو :

 ا هيسضرأو 0 كك لاق 5 ياما ةل تلبي تقو هناي تحن

 لاق دع يبأ نب هللا دنع انثدح لاق 0 يذلا ) نتاع مالو رايد ةناع يبارعالل

 يئاوذا نصا 055 يف موب 0 يما عجشأ ينادح لاق اعد وبأ يف نب دود

 م مه هل ماقف ىكنإ ندب تدحاد يي رم لا ح - يبأ 0 سأ ا 0 ذا د ٍّظ ثدحنأ

 رعاشلا 0 1 عجشأ اولاق ل>رلا اذهنء لاقو ىلا راغذ هل موتأف هذ سعأ مو يريغ موقلا '

 نهو تاقف يب 2 نب رفءعح نم كعنع اف رعاشل كنا لاقف هندشناف كاوق ضع ١ يدشن لاق []

 ةلاطا ا تأ كلف ةلاطاالا لع هناق لاعأ و انايبأ لقف نأ لاقف ى 2# نب رد

 ثيل ا تلال ةنام مل شا ترصو ىل ممرام وحن ىلع انايبأ ت

 8 لاو 52 ع حشا لاو ىح نإ رفعح ب>اص فك اذمبلا 2 وأ جرذ>و لذ دلو ءاح

 للا هءدشن اذ قد دنتساف تاذذدل

 نيزواو توجة * 6 اذا كولا يرو

 رفعج ىي نباموأ ادب اذاف

 ( رشع عباسلا  يناغالا -ه)



 مع

 ْ 6و لك ةماخلا ىرتكي ناكو تلا < مجشأ ناكو لاق مهرد فالا ةرمشعإ هل سعأف لاق

 1 3 ركلات اب ةرتك# ااونأ تعحاف لاق كلذ لم اهب لعفتق اهربغ يرتكي مئامايأ اهسدانق نيه ردب

 ف دعب ىحي نب لضفلا بدؤ٠ كرابملا تيقل مْ اهمقذنأ ى َوح ىنوذا لابعو يللابع ٍتودكف

 ! ١ لاقفلضفلا: ىل نمو تاةف لضفلا نم كعنعام لاقف هندشنأف 6 يف هتلقام دشنأ ل لاف

 م هيلع يناخ داق هبأ كل انا

 مراكملا هتمدق لب هريغ ىلع * هناكمىح نب لضفلامدقامو

 مئاق هي سماع لك ىلع * اماك يتحءادعالا ع دل

 نبىلع ( ينربخأ ) افلأ نيرشع اع لاعع هود فال دق تاك مبيد كاطعأ ؟ ىللاقف

 ىحي نب رفعج جرخ امل لاق لها نبدواد ينثدح لاق ننف ينأ 3 نعل ينادح لاق اص

 هلوق هدشناف مح م اَهف سانلا ماعطأب 1 هبرعد٠ يف لزن دل حاصيل

 بطلا <ع اهووحأ تاج « ةيفاطو ةيغاب نات

 برا يحر و ناقني * ةبراش ليخلا ؟0اج دق
 بطقلا ىلع اهيداه ماق دق © مكب 0 الا قبب :

 هل لاقف ريثكلا عطقنم نم ريخ لسيلقلا 0 لال تطرد ب هل نم اج لع

 رايز ةثاه ةعج لك ىف هلع يرجي ناكو لاق اهاذع هل يمأف هريغ ليز و

 دم نب لضفملا ينأدح لاق دربلا رهص ىودحالا رفعح نب دم( 0-5 ( 2 هماقم هد

 رفمح بطاخي وهو اموب دي_ثرلا ىلا تلخد .لاق ىلدوملا. قد سا انثدح لاق يديزملا

 يبن رفع لاق الةم 0 امل هو الغ دوا عا 3 ١ يي نإ

 2 يش يأ ىل لاقف ل نا نءطم هملع يقام هللاو رفعج لاق قا ا

 اا 2لق انفع هدشاو كدمات لضفأ نم يتدقلا رجلا ىف نوثدحلا ءارعسملا

 نحأ دقل تلقف اهدحأ فلاخأ الثل هريغ ىلا هنع تادعف ساون ىبأ ميدقت يف نايرامت |

 هلوق يف عجشأ

 ةدايعأ يف ليالا تئعط دقاو

 مناك معلا ىلع نوليات
 2 ملاذا اهءشغيو ابيط * اهديزي ريرغلا يلغلا اه ىددو

 مترا سىغا نع رسحي داك دق « هئادر لضفب بقتنم ليالاو

 * ميئالاك فراطغ نيب سأكلاب *
#* 

 نإ
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 حالا نان ىلا حمتلا يم « :اهئأر كالا اترادأ اذا
* 

* 

 نإ

*« 

 ا مل ىدنها ند بضق

 مدعملا لوغف ىلعو اهكس نم #* هنايقع اهريدم نائب ىلعو

 مزرملا عولط يف نكستو افيص * انظات نايرعشلا ام اذا ىلغت

 .ميالا لثم ركلا سيلو اركب © اهبر متاخي اهاتضضف دقلو

 اهفاخو ءانالا يف نوكس اهلو معلا ىمكلاب حوطي بعش
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 لهب , اذا هءاظتو | 0 8 اهدا قفلا مالا ىلع يطع

 قي دقلو ايس ع تلقع كنإو ساو : ينأ ىلع كيصعمت تفىع دق دي_هثرلا 5 لاقف

 ساوت ينأ لوق لثم لثم ًادبأ لوقتال هنكلو عجشأ ١

 كافنم ءاتم # 3 > ند نسف ا قيقثاي

 يم ف كاسح لي تدشن اع و قنسؤاا نيمأإ هيف تنك ا تماعام هدا |
 0 ىرد> 'يذل ناو يبأ ىلع بصمآ قدحسأ يف ن ناكو لح ضفلا لاق باو ا

 لصتاو رام مو يف قلاولا حم نا لا هيبأ : ء قدحسا 2 داح ا لاق دب لص نب 5-2

 هعحعطم ن ا 0 د : اق نا ىلع 0 0 انبوتل انطقس قدح همم انبرشو هب رش

 -- نع اذحا اوك رم ال لاقو يس كلدبو اننودققتيو املع نوف وطب ةصاخلا مدخو

 انناش نم يل انف 2 اف انها ا رح ماقق ان“ قافأ ن *- كدا وه ا

 هنأ قل |اَمف ها نمر م وهو نساك هدب يفو نما وهوهيلا تئحو

 يمأتس || عجشأ لوق هلدشن و عش ىنعملا اذه يف

 مالك فراطغ نيب ساكلاب * هزاوعأ يف ليالا تنءط دقاو

 مشل :يديحشا رع كيس ده مهناك ميعتلا نع نواب اهب 4#

 مث ش0 اذا اهه.ششو ظط * اهديزب ررغلا يلا م ىسو

 مثرأ 01 8 ردح داك دق 00 كر لضفل ”بقتذم ليالاو

 معألا ناني ىلا تيمفلا يش« اتاراهذ الاداب راغأ قو

 مززرملا عولطيف نكستو ًافص 8 اظلت نايوعقلا اهاذا لذ
 مالا كده ركبلا نسلو 0 نإ

 ملا يمكلاب حوطي بعش © اهفلخو ءانالا يف نوكس اهلو

 * لظ_ م اذا هملظتو أمد » اهدايقب فلا لظلا ىلع يطمت

 ابر متاخم اهاتضضف دقلو

 أو هسأك برشو ان دعأف يئارح دعأ دم انأا 0 عجشأ هللاو نسحأ كاقو بر امف
 نأ ةناغو ونبأ رك لاق ناقه باند لاق ةيانقلن رس ( ىف ار ىلا[

 مث نسحاف ءازعف هلوزمي سانلاو سايملا هنبا يفوت دقو عب رلا ن لضفلا ىلع لخد عجشأ ْذ
 هدشنأف هل نذآف هيف اهلاق ةئيم داشنا يف هنذأتسا |

 د يب 200 لك ع نكد ال

 دلولا دلاولا نود عنق" اذا * ةّكال سانع د و نبع يا

 *# دإب ةمعأ نم هلزعي ملو #

 دلل او ريصلا كيلع يند نايف * ةيئاث لك يف لح اذ تنكدق
 ددعلا كبتدتءاوةءورملا كب ا # تدعم اولام الا تارا

 ةيز* راد نا عمط هيدي مل



 حب 255)

 ده هضرأ نم هب كيلا الا « لما هسان يف فل نكي ملو

 دبل'الو داع هلثء نم جني مل * لي ا ىلع موي كافاو

 دش هؤاش >| تدار »* ةلولوم ن ع الإ 0 و

 ) ينربخا ( محبس اتاربا ريغنورك ادنياذ دئموب اوفرصنا امو هعم نس اذا ىو لضفلا ىف لاق '

 نب ىلع ينثد> لاق يراثردلا بلاط نب د#ت نب نيسحلا انثدح لاق ءالعلا يلا نب ين

 هلوق هدشناف هتوز» سانلاو هل نبا تام دقو د.شرلا ىلع عجشا لؤد لاق مهخ

 مشاه يب نم اياملا صقن * هلهانمو نيدلا نم صقن

 * مساقلا يناو هربأ ىلإ # هدقذ ىلع ريصاف هتمدق

 نسحلا ( ينرب>ا ) ةلصب هل ماو عحشا ةيز-# نم نسا دحا مويلا ينانعام ديشرلا لاقف

 رفعج .باس انك لاق 7 نامعزلا نب نحرلا ددع يثدح لاق يزئملا انثدح لاق ىلع نبا

 عوس | هلا 0 هيلع نذإال هنأ 0 ان لاق ليلع وهو ىحن نإ 0

 2 بفصل نر يسميييس ببي يي سس

 اوقاف - ءونلا قر 6 قع نارمح يدا
 رارملا همعط اءاخ « ىح ىلع“ يشاع نعو

 راهلاو ليللا ثدحا ام © رم ال هللا هقعي نا

 (يحا ( ناانلار انش فرصن اوهد>و لوصولاب ءيخأق جرح 7 هتعقر بحاحلا ا لاق

 ىلحلا عجشأ نأ ىلع نب 0 ع نيسحلا 0 يثدح لاق يزعلا 576 نسما

 هب هل 1 يد ع كل د دهرلا ىلا هدر

 حيسف ةاورلا نيب قنعانط * ةلاسر نينمؤملا 5 غلبأ

 حيوصف وهو ءاطبالا هسرذو * يدنلا هقطني رمشلا ناسا نأب
 اللا فرعا ) كس ليدعتب ن أ كك نال سرع ذل ! هل لاقو دم ثرلا كدعذف

 هايز نب روصنم نب د نب دحأ يدع لاق ىرت ءلا امدح لاق يلّوصلا ىحي نب دمخو

 سانا ماحدزا ىأرف يلا باب 1 عجشأ لقأ لاق نكفلا ىف هنال لاه ناكو

 لاَقف هيلع

 غابف# لالا ةرثك الث ب * انلا بسح وتاعام #لذيلا نم تامالع *روصنم نبأ باب ىلع

 انثدح لاق ىلع نب نمحلاو حس ) ينريذا ( ىلإ هحنأ دف تدا هللأو امه لاف ناذه هاّدب يبا

 نب رفع> ديشزلا وا لاق ىلدوملا م .هارإ 34 قدا. 1-2 لاق يديزيلا رم 7٠ لضخفلا

 ' مه رخأ جشأ م مف ةوَدَعَن افءآر ءثلا لذد م هن ؤنمةلع واكتر نمانلل س اح نانا رخآ يح

 0 هدشنأف هل نذأف داشنالا ف نذاتساف

 دده ١١

 يل ا اال ىلا كرر ايي

 تنوي وج ةويايتالراجا نوي وييسر
 0 م 3
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 عج تسمو كب رثكو * قوش العا هك ادغ

 هلوق ىلا يأ

 عطش ال نير عع طاقم * اهراطقأ نيب ةيودو *#

 2 اهريس ىف 2 ها ن #« ةباحمر قوف اسمتزوا#م

 عزم 6 1 0 « ةغر تعز رفمجح يللا

 علقم هيد ىلا الو عمطم *”ئىرضاأل مود 5

 عفر ىذلا نوغضي الو * هطح ن م سانلا عفري ا

 عتسصل مكنون 0 رفمج يدم كوللا ديرب

 5 عسوأ هفورعم نكلو # ين-غ ها يف مهعسوأب 0

 عمظفالا ثدحلا اان اذا * هباونأب كوالا دولت 8

 عي ةسمه وهذ هتمر يه # هريزدب لل هلويد

 عنمأ نقلا كؤضف قحامو هك كور يار دا لو
 عجشأ ين-غلا بايث رجي * رفمج ادن لالظ ىف ادغ
 عورالا فلا ىحي نبا اعانأ # دقذ ىلا 2

 مْ ا خالا ةيطاخم هبطاخي ياو 0 ناو اكحاض ىحي نب رفعج هياع لقأف

 ل احا رد نع ًارفمج لزعف ريب.دنلا كلذ يف ديشرال ادب مث لاق ر | تيد فلأب هل ىمأ

 عجشأ هيلع لخدف رفمح كلذل محوف يمنو ىمأو دقعلا هل دقعو بتكلاو دهملاءاطعأ نأ

 لو. هدشناف

 يضرملا رفح ند داهاطخسا عاياع قرات نان رك كا
 احابالا را هلع ىلو * *« هيما ىلتعملا ديشرلا ناك

 عوج مجيب سا اسال
 احرف دق رص ةدنم ىف *# .ةيرك نم ند رلا هب

 لاقف تئشام ىناسف رذعلاب نيم ملا ريما تقو لزَعلا لع تاوه دقل لاق مث رفءح كدحضف

 هللادع انثدح 3 يم (قرحاو رح راما كل أف ف لاؤسلا ةلذ كدوح ينافك دق

 وار ا نيمالا د#ت ىلع تاخد لاق عجشا ن نع ةماعد قا 0 ىنأ نبا

 هلدشنأف 0 مْ ةعاس هيف سا ناكو نين عبرأ نبا وهو ملعتال

 جاجولا ةمالا“ جازت انج © همني نك واول كلل
 جام هيف سيل ةودلاءام *© ا مئاحطب ىبريف هك تب رش

 همأو هوبأ دحأ ةفالخلا كل ملو لاق م مرد فلأ ل ا ترمأف لاق ةمبنلا ينعإ
 ةدِسز نب د#و هلع هللا تاولص لااط مقا لع. نينمؤملا ني الا مشاه ىنب نم

 ىزنملا ليلع: نب نبللا انمدخ لاق ىلوصلا, نم نوع لع نب ناطا ( 000



 ديلا ا ”دحا ليسب 557 *"'.,لر 76 هلي ٠١ ىف
 0 ملا ل :

 00007 م0

 8 ٍْز | اةقناق مج هيلع ل اذ د ةط للاكل 00 ا1 لاق يعزوملا انثدح لاق

 هيف هلوق

 0 "نسل

 مدقي ماهسينأ دهعوتمدق * شرالا رهظ لثم لزاناا نا

 مهوتلا ةرظنب كلا تك «اهدوعكتنعتدثتسا اذا”نمو

 من الاكف راطغ نيب س اكلاب هه هزاع ايف ليالا تعط دّقلو

 ل ينبنطا_نماظت < ياك معلا ىلع نوليات

 مترارغا نع رد داك دق »* هنادر ل غش لتشمل دالاو

 ماكنت علاتم بضع تهتف * كا ول ةعاط كربع ينل
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 ةلخ

 ١ هن حبا 1
 مط سابا متاوجاومطح © مهودعتانق اوز.غاذا موق 0

 كاما هفوقافنلا ىوذل

 مل-ةلاةجوم و عيضلملالام

 عقاو فو> مهاربافيسيف

 عجاوهنويءاوالك,تيبيو
 ا -

 .مونلامونقوذي سيل ناظقي *« هراه ءوضب هل صاوب ليل
 مطخي مل يذلا هلماقتسا يتح * فا لكى أب ماطخلادش

 مرا نذ لذفبءيربلا ىثغت# ةدش الا ناطاسلا حاصنال

 ماعت ملناو ههركت ”يئلاب ةاممدح سوفنلا كتباهه تعنم

 موي يذلا اههذمتموفف «اكلسم ةسايسلا لبس يف تدم و

 ”[تدح لاق ينالغلا انثدح لاق ىلودلا ى و“ نب دمت ( ينرب>أ ) هيلع عاخو هلو هلصوف

 | مهردفلأ نيثالثهح دمدقو ةصفح يأ نب 0 ا رفعج ىطععا لاق قباس نإ يدهم

 ناكو مهرد فالآ 2 مهعم هد هنأ دقو عجشا يطعأو افلا نع رصلا نأ ٍىطعأو

 كلوش عجشأ هي 01 -كف هن هلاصتا لوأيف كلذ

 8 تلذ يلا ني # الثا ناورم تيطعأ

 هنالاع مهم ينتيطعأ * امتاو سلا او
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 اع
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 |[ هثادطايوس تمهئاالو# ضيرقلا 2 وح ىناخام

 ا يتثدح لاق يرارثالا ميلا نب طاص نب ىلع ( يندح ) يرخأ م هرد فلأ نيرسثءب هل سمأف

 1| دمع نب سارعلاى لا عجشأ عاطقنا ناكالاق ةماعد وبأو مبرع نب ديعس يندح لاق نافه وبأ

 د | اوزكأدق ءارعشلا نا معاي ًاموي سايعال ديشرلا لاقف قئابعلا نب هللا درع نب ىلع نبا

 1 :١ بدا انإو عش نومأملا يف مهنم قدح ل2 ويرطو عأ تنجو ين 3 د حد. يف

 1 لوق, نا هسماو عجيشال كلذ سابعا ركذف هيف لوي كز نطف عاش ىلع عقا نا

 1 لاقف هنف
 1 هقلا ف قلع نايك دعا نوفاملا ةنب

 1 مااا سص7٠صتلا



 هقش يف لا خا عنغ * ادقع مر ا أ

 هقنع نه: نبدل كدي وا « .اهتقر .ءرلا كش نا

 2 ةروص * هدلاو هجحو نم هلو

 دق :لاقق ىل يع لاقف "يع نمل هلاذو اهم اها هدم اودع ا ا كاز
 فلا نيلي ل نعأَو ,ىلووأ كل ناكامو كل 0 يفن يفام كتباصاب نيتيمم ينتررس

 اند لاق قى“( قد وأ ل مقا 0 مهرد فال اة 2 عجشأ ىلا عف هدف رايد

 ار“ لاش يناس ل ايا وا ىذا شيا + 9 - ل 0

 دلاخ نب 3 دعو لاق يعازألا كلام نب هللا دنع نب دخت اند ىنأ نب هللا دبع

 هلوقدهل لاف هنعو 1 ادعو ىماس || عجشأ

 ا ردع اذإ ىونو « لاطملا نإ: 5 ال كّتيأر ٍ

 ن هرذؤ نماض اهارحمتل تمل 1 د يت>اح , اذاف

 ناهالجام ةقزردل لاو ل1 نات ا
 5202 ام لحمي مْ

 ناوهلا عم ءارثلا نم ىلا # قدارقفلا - 0

 نا -| يمد هواهفورص برب * ينم مايالا غابت اذامو

 لاقف هتحاح ىضقف ءانأ ماك من هلثا دعت الف ددمن اذه عجشأإ كليو هللاقف ارفعج هلوق غلف

 ناثدحال عاتر أدل 00 « دلاخ نبى < رهدلا فو ميا

 367 يتفنن ساد فج نو م ةيع 2ع 5 ' (4 ُ ١0 نالبفَو ةرم' نالف تال 8 هيلع لكذ لإ ءانكك نا

 | وشب ” وياما 0 4 3ق باقأ ان 2 10 داق

 1 525 موعر رفعح هف رص 5 رس و 4 اوءلظتو ة هريع :ك مفر 0 لا عفرف الام -

 لوب اهنا مث هيدي نيب لثه هلم ن
 نينا لوط ىلع يتعالو * يفد لع داعم ةدشما

 نودشلاو> اتفكناحشالان ء# تام اذا داغس ىردت اهو

 نيزأطلانءرورملاوذا ناو نب يلز> لواط مانا الو مانس

 نيطقلاب تايداغ لاح انز * ىدعس نيطق دنع كتعار دّقل

 نعم درطم خسابايع د |وناب مري ينبع عومد 5-7

 ىلوكرعإ : ةعيقر لاحر * + لوقلا نا تزهو دّقل

 ىنويندتل ين-يدأ ولو د ممعتبغو كيدل يف اوفاطا

 قو مدمع تديغو ىلع *

 نفد رع ىذا عدر *

 تا مم ويع تدهش دقو

 اودارا ع 05 نا الو



 نوذحتم ة مول تاع و * تايداب لتاقملا نع تففك

 هولا ةبحالاو اجرا ع الاخر تعمد اهلمرأ واو

 نيتولا قاع يتح تعطق * لوةماح تززهاذا تنكو

 ينيك نم طسديو اموي مهل * يناسا نمقاطيرهدلا لعأ

 نويدلات قدصا مهلقنأو « لوق ءافوب ميد ىضتاف

 ينمي هوعدا نيح بيرق * ىلوق نا اميمح اوملع دقو

 نييجلاو ةباؤذلاىلعتمسو « موقسرتوجاذاتنكو
 نويعلاو يحاول اىلعح وا * قاب رانلا قرح لث» طخ

 نيف نغض ورذ تالحر «* ىسحي ناي كدوب ةلئاما

 1 سلو نط ده قولوا فوينازويب
 لل 2 0 رمل 6 انيح انوار تفك ولو
 نيتلا تيلا,كتمىذخأو * يبححصن رمت تنأو مالع
 نت زك نزلا 6 عتب يبرد لك قبعو

 نوتملا ىلع نهرؤدص مقا ينارقلا كالا واخإو
 ينيايال نم يداحم ساجحيو *« ىاناوينادعا كم برقت

 نيعلاب  كذديفع ”تلاللا د1 © قاكمب فكس تيباع ولو

 كلا لل رسكاو لذوي 2# قع نإ كوكتلا نكلو
 : نوط جار ءآ حلا جضن 0 مهم تقر -] ينتفصنا ناف

 ١ لضفلا نب يلع انثدح لاق يزئءلا انثدح الاق ىلعنب نسحلاو ا ينإ دمم ( ينربخأ )

 | ديزي نبدحأهب هلصو ثدح وهو روصنملا نب رفع لصتا هنا عجشأ هبمجتام لوألاق ىلكلا

 هلوق لوسلاا 3 دمج عدعحأ لاق فوع هنباو ىماسلا

 فانم دبع نب مثاه ىبباي * انم كتاوملا ةمرح اورك ذا

 فارتشالا,فارشالا ناطاخت* ادالو ثالث ماندو دق

 فافع روجح غلف وبو * ىصق موج ائاه تدع
 فاح ريغ فارطالا فاجعل * مياس نم ةمهب حامرا نا
 فاتك الا عجاسعىف عجار * ذل ريغ ىرف مهفايس الو
 فاحبالا ةرمع نوقبو ل * وشلاةورذ نمنومعطي رشعم

 فاعذلا عيقن هنوقسسإو * هيعدخا يف رابا نوبرضي

 اهبأ ةافو دعب ةديز هتاصو نأ ىلا قاري 58 لزي ملو ةرصلا مم غابو ا عاشف

 0 1 ءارعشلا نك اللا هما هعظأو ءزا وح ىنساف ديشرلا نوره اهجوزب

 9 ىنثدح لاق ماشه نب دمحا نب ةيش ينثدح كاف نلزرملا نادك 2 يدع لف



 2 2 : فاد 5-0

 هنأو عيب رلا نب لضفلا هدح ددشرلا 0 ككلا عجشأ 2 يي نأ يعسرلا سايعلا نإ 1

 ا ءلاكنع هتءطتقا دقوزنامزلا اذه 1 ءارعءش رءشا وه هللاقو هل ها

 هلوق 5 هيلا لحو املف لعفف 0 أرعشلا 0 هلاصياو

| 

 مايالا 1 2 هيلع تي د مالاسو هم هيلع رمصق

 مالسو ا هيف كلمات تةتلاوةفياخلا اندلا ىلتحا هيف 2

 مالعا ىدولا مالعال هيف هفوق-نودززأالا فوّدس رمد

 ةيصو ىبلا لسظ ن م كتندأ

 تت رو ودعلاىف 1 تقرب

 ادعلاماه ل كثقاويس اذاو

 نإ

 د

 ماهدالا فر>زو عيب رلاجسن قلاب ودك ضرالا هءلعترتق

 ماحرالا اهب تحشو ةبارقو *

 هان قاوسلا لكطلطا اكو
 ماطا سؤرلا نع نط تراط

 مارحالاو للا نادهاشلاو « مايالا 0 0

 مالطالاو حيفااءوضنادصر 8 مع ن'اي كودع العو

 مالجتبالا كف ويس هيلع تاساد# انعاذاو ةعر هج
 هلاصنا هل ركشو عرلا نب ١ لدفلا حدف م هرد فلا نيررشعب هل مو :ديشثرلا امسحتساف لاق

 اهوأ يت هلا هنديصق هيف لاقف 5 لإ كَ هايأ

 22٠ كمر لل و ل تمار ع داقراا باغ
 هل دقرا لف ره- ىب دج دق

 نع“ نك اناطاو
 دق رأأ نوذج يف بأ مونلاو *

 5 الو اه داهسلا 5 *

 دروب مل ىذلا 1 امصلا درو #* ةلاط 207 يف يعز و

 لشد وطايفةيبشلادع * دي مو بايشلا هدعاسي وط

 دردالا نائءعلا اد> ةلودحم » ةفي هد ريغ ءامدحالا ةفيفخو

 دسحملاو اهرازا نيب برأاف « اهندار أ اهناطعا ىلع تيذغ

 00 اكان 8 الذاع ه 3 تفلاخ

 دق رفلاب ةلودود هةمه عه نإ ود مضل ال ىتع مقا

 دعر ملناوتدعر نال غفذلل *# م لب .اخميرا و

 ده ش رخو نده>ح هو د :| ايافاطالا دا خذا

 دبلاو كرمأ دوع ىف ىنتياوا * 'يتلابىركش ترس عيبرلانبااب
 دسكللا نوع هب تافق فرش .* -اهالكو يندفرو يف ص وأ

 دهثشمر د تديتت ك تنذأو * ًايئاغ قم الا دنع ين“ فصوو

 دب 4 دهكنأ ن رع ىذب ينغأ * لئانب لاحرإا نخد قففكو

 يماسلا دما و ينأدح لاق 0 انيدح لاق يف ريصلا لاو 37 نأ د 7 (قرخا)

 ( رشغتمئاسلا < .يلافالا 2 503



 25 ١
 د ها تا حك ا ا اة لا هس اتسع سس ع

 ١ هجولا ليمح يور ,د ىمأ مالغان 1 م ا ةرلاب ع و انا :ك لاق هيب نع

 هلأسو ىحي نب رفمح حدي عجشأ لاقف مأ لاق كلام هعدي له هلع عجشأ هماكف

 لاق هل هعاشبا

 عاطشا اماصولام قئالع * هيالقا حاشولا براطغمو

 عارب الو هيتاقع م0 لالد يذ ةراغن يىل ضرعت

 عاط» يوهب ىذلا يف ماو * بولت نع بحم سيل ظاحل

 عاستا هعبتي صالا قرضو * ىلاهمو هنع قيض يم-سوو

 الار فوك 2 ه4 لإ ىحي نبا لام ىلع ٍليوعتو

 عايض الو فاخي كلد الف * :بطخ لك يف رفعجم تقنو

 رقاب ندا (قزيخا ):ددزاف كقكت مل ناف اه هرتشا لاقو مهرد والا ةيمحم هلا عاف

 31 >و اء د#ناحو ميراط لاش ةيراح ا 5 لاي رحلا 5 لولا اكد لاق

 هلوق كلذن 0 رعش يف اهرك ذيناكو هربغا رمل 0 دع تيب نا هل تاحم تن 1

 دي.شرلا م يلري يتلا هن هن امصق ف 0

 ها لاحرلا ا 6 نكلو ان كواطت ءاسنلانازحال 00 ْ

 0 0 # هق رط خرا عن 1

 1 ثيح مايالا عم لد نذ هفرط ء ءىفلا عب عربا ءيف راد اذا

 ًاضإأ اهف لاقو لاق

 مَيَصَأَت 5 ينيكباف ضرالا نم * ةريفح نوفح قوف تضمغ اذا

 م.طءضرالاث را ونءيفسداناو# ةولس كلذ دع ينع كر

 عمسأ كنم مالو ين“ يعمل خو »*# وز كنتو هت را اذ

 0 رأ نك بأم يهقأف ءاكب 2 نكي ناو يع نياست ذئيش

 عنف توملا هب 9 2 هاك * يرام ميراب ل

 عاطي بدحلا 2 م كلع © يرااذا ثان داطا نيعفدن ن

 عرد 0 تامح اذا نإ سدد دق ن٠ نيردي ذك

 ًاًضيألضنلا هنف حد١و اهب || هيدا نكن | ابا ور 3 هبخأ ىلا مر هتكشف لاق

 وهو 1 هس ىلع ه روش ريم "و

 عقتم 00 كلعل ةايح يأو ْن 0 3 03 نك د

 ع 06 5 ددرسب # 8 ور 1 مول كالو
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 هنوصأ هيف تنك ًاهجو مطلاو

 ل ددالا يف تدعي :: ولو

 ا هيرب لدحر لهو

 يهذأ اهالوقي تاواذإ نكلو

 ردن, ال ينام كانيع ترسصن أ واو

 هناف عدملاب لحراف لذفلا 2

 اددؤ-واءلعواملحرزت هرزو

 ةح دم لذفلايف تاقاماذا عدو
 اههاسمت لق دولا ضايح ام اذا

 نإ

 نإ

# 

# 

 امءنغ تلق ةبانص # ت

# 

« 

 دن

 عشخأ هنم نك ملام عشخأو

 0 نؤارلا لز ملو
 عمد صهدلاةئنعوا اس ىلع

 عتاو ىوهافوس يرخا كلثف

 عشش 3

 6 نددت هفورءم او 0

 0-2 لا عدم تداولا ماك و

 عدس بهاوملالذب يف لذفلا 3

 عرتم دولاب سابعلا ينأ ضو *
 عرسشمو بصخ يعرم هدو ىف * يرولا ىلع يص# تنضةلس ناو

 عمطي لضفلا لئان يف نمباخالو «  كزانلةفلا امضراتدعامو

 عقدي سل املث ١ بوطخ عفرأ * ةمام دنع لضفلا ىدانملا

 مع ل بئاج تراس ساعلا ابا كيلا

 ٠ ترخأت اماذإ اهودحم كركذي

 عزمتو كيلا ومست

 عرس و يذم لا ل وه ىلع ىذحم

 عزفم كباب نود اياطءال الو #* عرشم كن ود حدملا ناسالامو

 عجشأ كيفاوت ق> اهمّنطم #* ةحدم لمحأ سابعلا انا كيلا

 عزفيو احلي كالم الاعزنم ىلا اءاو اف ه كلا وارحم ىلا تعور

 نا دحأ ) لاقو ) هلصوو هيراحو ءاخأ لصوف ةصقلاب؛ هنالختو لضفلا 5 اهدشناف لاق

 نا لاذ كار هعحدع 5 كولملا حدت ال كلام عجشأ 0 ورم نب دجال ليقف ثرحلا

 ريثكلاب هيلع بيأيو يرعشنود هيضري نم ا حدمأ الفال ف ناك ناوذع ءالب ى >أ

 دعا ( لاك ) كالذل دح | حدم نه تعلن ما دقف عجشأ كوق ن ا نأ لاق الا 23

 رعشب ليمح نب دمحم حدم دحا ناكدقو عجشا | ءاخا وم ورمت نب دما لاقو َْت رخلا ن

 يارب م هوم لاقف كلذ 0 يناوتف هللا دل َدلا عفدو هلاصيأ عجشأ لا هف 1

 ليعود نإ دجأ كلذب

 عقم الو ذا تلقف * عجشا م ةلئاشو

 عمسيام ريا نع مدأ * هلعاو رمثلانمبيرق

 عرس يفءاسام لكى لا *هءيظغحا رمال
 عجأ يذلا هم قرش # هب "ا

 عدجا ادبا هب ىنأت * هل قيقش أ 9

 لضفلا ىلع تاخد لاق هربا نع 1 ف دافع ادد كاف ةمانق نإ رفعح ( ينربخا (

 هل_تقب ءيمأ ناك دقو نسح نب هللا دبع نب ىحي ةقالطا ديشرلا غاب دقو يحي نبا
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 و لاق هتةلطا لاق وه نيأف هل لاقف ال لاقف هتلتق له هرب> نع هلأسف هلتق هنا ل ررظإ

 هناو اندح ثدحي ال هنأ ىل فا>و كنمو هنم هنا رو هلوسر قحيو هللا قي ىنا دل لاق

 ةعاسلا جرذاو هب ينمي ىتح هيلط يف كسفنب ضم لاق مث ةعاس 0 0

 كارم حصا الوش: انج نم تدبأ 51 ام هل تلقف ةمالسل اب ان :مم هيلعتاخدف لاق جر

 : عجشأ لاق أم هللاو تناو يرجح اف

 ركلا نطخا هاب امناذآ * ءاوس ةركفو" ةتييدب
 ريشملاو رواشملا ع اذا * ايأررهدلانوكي اممزحأو
 رودصلاي وي اعتقاضاذا © عاستا مولل هيق ردو

 هدجحوف لاق هلثم د#ينأ ىلا اولحاف ةديصقلا هذه ىلع عحشا ذذا 5 اورظنا لضفلا لاقف

 ١ لاق ةزاحا ين وكلا ميماقلا نا ناسا ( قريت ) يلا تاء>ف مهرد فلا نيثالث ذخا دق

 00 دادغب 7 3 عجشأ ن راك لاق ىف للا نيس> نع دالخ نبا انثدح لاق نالت نب دمم ين"

 عزذ هراد ف ٠ ءاكلاو حونلاو 7 دق هد_> وذ ةرم اهمدَقف اهلهأ نم هل قيدص ىلع لزم

 لودي امناوىبو كلذل

 حرص ما اهداؤف مق أ #* حو نمىلع تردله 8

 حيرضلا ن 1 او امطار

 حور ' يرذأو يدتءآ ةمحر * ىميدنو يحاص هللا محر

 ديشرلاعحشا اهب حدع ةديصق نم اهف ءانغلاو ةروكذملا تايبالا اف ىتلا ةديصقلا هذهو

 ا,ممرمح يف ىنغو ءارعشلا نم ةعاج هءانهو كلذب هحدم دقو ةلقره حتشب هثنعو

 انثدو لاق“ شفخ>الا ناملس نب ىلع هر ( ىترب>ا ) كلذ و ةلقىه حتف رمح ترك ذف

 هةنآل أما ت1 اك مورلا نا ةل-ةىه ديشرلا ةأ نع ري ند كك ديزب نب د#

 يدتوملا ىلا بكت تناكو اهربغ ةكلمملا تدب اهني لها نم اهنامز لها يف ىتب نكي مل
 | زاغ اول نبا غاب ىح ايادولا هلع ردتو ليحتلاو مظعتاب هتفالخ لوا ديشرلاو ىداولا

 مهدالب ىلعو بهذي نا مورلا كل“ ىلع تفاقخ دشّرلا دسافو دمفاو ثاعو. اعود كالملا

 هلم لطف هنعتادف امال تلاتحاف هتوطس نه اهثو>و.د._ثرلاب اهملما بطمت نا

 روفغت اهلا جرن هل->ا نم اهوضفباو ةكلمملا ل_ها كلذ ركتثتساف ايلا داعو كلملا

 0001 ل ل الكل نزلا قواك تو تنزل نجا ماقو ءودتوعاو هوناعاف اياك ناكو
 1 كرالا كلت دكرلا ىلإ ورا كلم روت نم ديشرلا ىلا بتك كلم نم نكميو
 عضوم ا كولملا ' عد ضوه كاخاو كاناو كتمذو تناك 5 رملا هذه ناف

 كراصمأ ىلع مودولاو كدالب 0 ىلع لماعو مضوملا كلذ ريغ كعءضاو يناو ىف ةوسا

 : 6-0 دنثرلا ىلع هباتك درو املف مالسلاو كيلا ىد'وت ةأرملا كيك اع يلا يداوت 3

 عاقرلا باك روفغت ىلا نيئم'وم ا ريم إ نوره هللا 5 ع ند 6 0 رآا هللا 2 هللا
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 هرهش نم صخش' مث ةممق امال ًانانع ءارام يدتع كباوحو كباتك تال اد
 روفغت كلذ غلب املف انارو ةد# نوراال داوقو هلثع عمسب مل عمج يف مورلا دالب موي كلذ

 مغبو لتقف مورلا دالب لغوتي ديشرلا د>و هيما يف رواشو تء>ر اع ضرالا هيلع تقاض

 اماف ةينطنطسق نود ةفاضتم قرط ىلا راص د 1 ىفإو نوصخلا برو يدسإو

 قاف نانا .ةلآو قراطلا كلل: يف هب يرو مطقف رح كا روفغت 0 اهدحو 2

 هيلا ثعبف ساسآلا هعما 3 اك ديزب نس نيطاقلا تأمل تل ند 0

 لاَقف هناحصأ - نع الضف ا نع ةيزملا هيلا 2 عوضألا دشأ هل عضخو اب ايادطاب روغغت

 : ةيهاتملا 2 كالذ يف

 رو ص يقسأ تدبصأو #« ايئعم نيدلا ت>.صا ىدطا ماهإ

 ايدهمو اديشر د يذلا ت'اف * ىده نمو داش ر نماقشنامما كل

 ايض سم سانلا يف يفناك أ ءشثضرنإو * اطتءم ناك ىثلا تطخسام اذا

 كر رش تعسوأف هيا غو 2

 ايوطمناك ام ناس> الا نم: ترمشن . تلا يف ننمؤملا م ا

 كلم نورا قب نأ هللا ىضت

 ل يذ نور ,ل امدلا تال

 يزغي نأ روفغت نمأو جلثلا طقس املف ةقرلا ىلا ءاطءأام روثت ءاطعأ ال ديشرلا 20
 دلاخ نب ىحي 'ير# مف كوالا ةيلاخ ىلإ عجرو ديشر ١) نيبو هيب ا ضقنو ةلوأا را

 ,نأمع ءا رءشلل لاومالا هوو وه لذيذ روفغت ردشب د.شرلا 0 هري-غ نع الضف

 كي ناك هدح لقا ند العاقل قفشأو عكمراكف كلذ دعا مالعإ يف ار امشأ اولوقب

 نإ

 نإ

 انف

 ايشوم دوك اب ضرالاه>: هي * ىدنلاودولاءضرالاهح وتيشوو

*« 

 ايضقم قاخلا يف هللا ءاضق ناكو #

 ايمذ نور روفغل ع كلا ان

 عفرو و مايا يف هصتخا نين .ءلاوذ ناكو 0 ىوق سفنلا ىوق” 0 < ناكو دمت انأ

 هدشنأف د.شرلا ىلع لذ دو مهرد فنا م هيأبو ىحي نم دذا هنا 3 هردق

 رود راوبلا ةرئاد هلمذ #«# روفثت هك اظعا يذلا ضن

 * ريك هلالا هب كانا حتق «» هناف نيئمؤملا ريما شب 0

 *  ريشبو دفاو هنع دقنلا » ىلا نإ ةيعرلا ترشام دقلف

 روك" ذم اهلاكذ سوفنلا ينشأ ةوزنغ ل>ء:نأ كن. ثتدحرو

 ريطت مارضلا لعش اننكحأب ٠ اا كو اممقو نم.هترجأف
 الفاقرك اسءلالوطيفتفرصو

 ىاث نأ ردغت نيح كنا روفغت

 رورعسم نما كراحو هيعمل

 ورغم لها مامالا كنع

٠ 

* 

«* 

 روذ# ىدرلاو مراوصلا رذ> ©« هدذ اطاطو هتبزح كاطعا

«* 

«+ 

«* 

  01روح نينا ا
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 هر<«رخاوز يف كئيح كاقلأ
 رداق كرا_ةقاىلعمامالا نا

 الفناغانلفغناو مامالا سيل

 رودشكب تانوأكرايد تبرأ

 ريديو همز# سوسن احم

* 

4# 

* 

 رووقم هب ادبأ هودعق # هيفي داهحال در كللع

 ريمض هيلع ىنال هللاو #

# : 

 رووطو ةراقك ةل هالو * ةضن رف مان ال ىلع مامالا حصن

 ةمافأ شغل نم عقنب حصنال

 2 ظ ةشىف هازغف كلذ همالعاىف اولاتحا ءارزولا نا 0 لدف دق 5 درشرلا لاق 0 أاملق لاق

 اهايا هج يف ةعاتملا ونا لاف تقولا كلذ ّق هذ له حتساف جاذلا 0

 باضقلا ةركذملاب قربيو * انانملا دعري نوره ادغ

 بادءرسلا عطق 6 كك 1 * اهف رصنلا 0 تانا رو

 تايالاو ةميغلاب رشاو »+ 2 اق 2 رفط نينم ولا 0

 0 ا ىلع خانأ تح امبريو نودحلاو ندملا حّتشي ةلقره أ هلوصو لبق ديشرلا لمحو دم لاق

 000 لال ا,1 ناآكو ارلعأ نيف انكر هعماو ًانناح ءزعأو نصح قثوأ نم يو ةلقره
 | ىلع هل لاقي روغتلا ىمزالمو ةعوطملا خياشم نم خيش يف 2 ا تفك ىدجاول وردأو
 / ماهلاو قيناحلاب 5 و مه.غو ةلقره لبا رح اك دهرا نأ دعاح ينثدح لاق هللا دبع نبا

 | يداتف حال لال ك1 ىف جرخ دق لاجرلا نكاكاماها نم لحرب اذاف بابلا حتف تادارعلاو
 ْ هني لف ار نا دع علب يح رب لزب مل مثنالجرم كت ىلإ رريلف انايا مكتمقاوم تلاط دق

 | بضغف هفاردتا دب الا هرب صب مف اان ةحرلا ناكو 5 باب ّقلْغَأَو لذخدف دْحأ

 3 هيغطل و ةاوديستم سانا عانتما نا هل ليقك هنوغل لو ههأن امك رن ىعهناملغو همدخمالو

 ا هل لكل حصأو هتليل تل للا تى )اطو تاطام ا ا الو

لذو ةزرامعال بلاط جرخو حق دق بانلاب وه اذا م
 / جر ّ هنان وعدل لءحو رخلا ديدش مع 2 ك

 ' طا ادعو ديزم نب ديزيو ةعربك داوقلا َةِلَج هردتباف هل نم ديشرلا لاقف مهنم نيرشعل تيدي

 موضعا جارخا ىلع مز.ف هخأو ديزي نب دوادو هللا دبع هو نب ةعزذ>و كلام نا

 َ مول نذاف ةروشملا يف وذا ما مهم م 1 موحيحص عمس 0-1 ةعواملا تدعضف

 ةسوادمو توصلا ولعو ةددنلاو سأيلاب نورووهشم كداوق نينئمؤملا ا مولئاق لاف

 '0 الو لاك ليلا هلق نأو هاذ رك ) حلل اذه لتقيم دحاو جرخ قمو بورحلا

 || ةماال حلصي مالا توص انم دحال عفتري مل ةماع 2 فيقال ةيلكو هع ركشلا لع

 نصحلا لهإ مع رفط ناف هيلا ه> رذعأف ال_دحر راتخم انا نا نئؤملا 9 آو ناف
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 نم سبل .سانلا .ءانفا نمو ةماعاا نه لجر دب ىلع معنعأب رفط دق نينمؤلا راسا نإ

 هلك وك لا هباهذ روب مو 00 هيكل فقدجا 0 الو هلتق نهوب

 اذه 0 تيوص:سا دق ديشرلا لاق ءاشام هيلا ىضع ٍىَ> هلثم هدعب لحجر هيلا جرخو

 لاقف ةدحالاو ساللاب رغثلا يف فورم ةوا مهم السحر اوراتخاف

 افا اقف اضرو ًافسو 121 ا هوطعا لاقف هللا نيستع 0 8 لاق جرخمأ دير |

 سلف :سردلاو نيتلا تاك شوكو 2 2-- يرو قارا سر هنأ نمؤلا

 نم الحر نورشع: هعم جرخو ءاعدلا هعبتتساو هعدوف ذيشرلا هاندتساو هحاللس

 ناك اما ًادحاو ًادحاو مهد وهو ,جاملا مه لاق يداولا يف ضقلا اماف ةعوامل

 لجر الا انم كيلا جرخي سل هودانف' سابال ندكلو الجر من مدر دقو نقع ك0

 نو ندحلا نم مورلا زك أ فرشأ 0 0 مهم لصف املف دحاو

 ينقدصتأ يءورأا 0 فر أ 2 ا نصحلا يف قب ل هنا اونظ ّي> نرقلاو مهحاص

 ادد مث هل رفكف من مهلا لاق يرز_طاةزا هاب كلا 8 ل لاق كوختسا مع

 داو نتدتع ليلو اموت نأ ناسرفلا 45 اه هادا كل يحتال

 الم ادلاحف قس تلصو جر |[ شر 0 ا 37 مث هنيحاص امنت

 ىري يتلا ةيرضاا يورلا برضإ ىرزيلا نبا لع>و ناسرفلا دلو |.ملع 1 0

 هب رمل و ركم تود كلذل ع.سيف اديدح هسر" ناكو يمورلا اهقّيف اف غلب دق هنا

 ضعي نأ فاخي جاعلا ناكف ةقرد ناك يرزالا نبا سرت نال رذ_هم برض يورلا

 ير رجلا نبا: غزا هيحاض: ىلا امهم دحأو كلك لودضو ند ساما ا 0

 اهاو الواطتو الايتحا نوكرشاا طءطعو طت اهلث» اويكتكي مل ةباك نيماسملا تاخدف

 هقنع يف عقوف قهوب هامرف يرزاا نبا هنم نكمتو جاعلا هعبتاف هنم ةليح هتعزه تناك

 هقراف ى> ايح ضرالا ىلا لدو ا هياع فادع 3 هسرف نع هلّساف ضكرو الد امو

 ىلتاو. هتوقاني بابلا :اوردابو نوكرمملا لذختاو ريكت لعانولسلا ك3 0
 هه اولعفف عفدموقلا 0 هراوق املا يف رانلاا ول ءحا داوقلا حاصت ديشرلاب ربذلا

 دانون قدا رانلا تناكف روسلا اهباودرو راثاااهف اوهرضاو ةراحا ىلع ظفتااو ناتكلا

 اقف نيا ةيسمر ندا تالا و 3 ريثأ اهب: تطاحأ اجاف تتقاهف عشت دقو راي
 ةدج لزئي ناك يذلا ىلا ىعاشلا

 «٠ وص

 رانلاو طقنلاب كرت اعاوح .« امن ثأر نآالا قره ترش
 راضق نايسرا كع تاس ©: رز فال الا

 مالك اذهو ديزي نب دم لاق رصنبلاب لوالا ليقثلا نه نأ عاج نبال نيتيبلا نيذه يف

 كلذ هع نونغملا هيف ىنغو تقولاو عضوملا كاذ ىف مظد هردق نكلو نيا ف
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 1 ابر دقو ىدزملا نا ىلع لاومالا ثدصو: ساش 00 برا انعأو

 0 رغدلا نه هناك لزعنو ىقدإ ٠١ نأ لَو ضوع الو قزر ريش ديوقلا ١

00 

1 
1 
1 

 9 دما كد لاق 0-2 يأ نب هللأ دبع 0 لاق عكو فاخ نب رع ( ينربخأ ) ءرمع

 هيلع لخدف ةلقرع 0 مورلا دال ايزاغ ديشرلا 0 لاق ىزورأملا مع ينأ نب قع نبا

 هانغف عماج نإ

 ١ راتلاو طفلا مي اناوع + اع عبار نإ ا ةلرم توه
 | 'ءدييفوهل سرف ىلع ضك ري جرف هانادق ةغاطلا نا نظف اهب رح دق ةيشام ىلا ديشرلا رظنف
 1 عماج نبا هانفف اومجر ةيشام امنا هل نيبت املف سانلا هعبتو حمراا"

 ٠9

 سس وم

 يسع اوامر 0 * هوح مهفاغر 6 لدا ف يا 3

 رضا َر 5 يو . اي كيناك * ةردش داليا فار طأ تلاقانا

 ا كاد أ دع نإ مئاه ( ينربخأ ) ع نباو كاد نع ليه ” ينان عماج ا ءانغاا
| 

- 

5 

0 

 تع

 | دنش راا فرصنا امل لاق ىلدوملا قحسا ن 05 2 دن لضفلا ينثدح لاق ىعازألا 3

 |! هيلع اولذدف 9 رءشلل ساجح ديع ملك ناّطمر روش 55 ةقرأا مدق ةلقره ةانغ نم

 ش: لوقي اشنأو مهردبف عجشأ مهفو
 انيتثتو مايأ كل اب ىفمت * اهيوطتو ادايعا رشات تلزال
 امتشنو يف هال فأل اممايأ * امحمو اسدلا ةئز اليقتسم

 ع 37 ا جل كل يواطب * تحرب الوايندلاْ كب تضقتالو

 2 امصاون ادوقعم رصنلاب كيلا © ةليقم مايالاو حتفلا كنملو

 د

* 

 اهنف امو ايندلا كلل نم رصنب * اهب نيثكانلا تلتقو اتكلم

 اهعارو هيعار ناقوس لمع مدق ىلع امدلاونيدلا ىعورام

 عمل هللاو عج ثا لاه هذعل 2 يندشني ال لاقو رائد فااب هل صاف لاق

,1 
 للا

5 05 

9 ١ 
 د

 “2 - قنا

 ىح نب دمحجو 2( ب ك2 ا عا يدم ةعادتعت ال نإ

 : ”00 1و قازرلا رع نب ها دبع قدح لاق دا نب ىنوم نب دمع انتدح لاق ىلوصلا

 أ هدشتاف 00 يناند.شرلا ىلععجشا لوح لاق هسبانع.دايز نب رودنم نب دمم نب دا

 دولا ليح مايالا كل تدم * ديدج ريع دعا ليقتسا

 دوعسلا كعسإ نورقم كح ان العلا تاحرد يف 0

 اليكي يبلع ديد ارو ع تملطأ امنسشلا ءاذر وظاو
 دنع رمع ىوط دبع ىلا اذا * ةطبغ اذ مايالا كال قوم



 ( ئف)

 ير اردبع ندع( نرسأو تايبالا هذهىف ينفي نأ ماو سرد فآلا رخل 157
 ىلع عجشا لخد لاق يذلا هللا درع وبا ىتثدح لاق دامح نب ينوه نب دم 0 لاق

 هلوق هدشنأف د.ثرلا
 ائاذعأ نيب هب تعدص # ىذلا ريغ ناّتس ربط ا

 0 نيب اي كمر * ةمض 1

 اا ىف قعاوصلا قدم فاعلا لع يلا 0
 ائاد ىلع ءاودلا تعضو * اهحرج ىلإ تاتا امال
 ## انتا او طا داجحلاروهظ داهحلا تشر

 اماني تانكملا « لولاو مدير , كسفذ

 [ةاراآو كارلا نود تاك يم اال
 وب أ يندح لاق يسو*نب دمج انثذح لاق رفمج نب دم ( قربخا) رايد تفلاب هل صاف لآ

 جحلانم مدقنيح ديشرلا نوب ىلع يملاتلا ورح نإ عجشأ لخسدالا يرصبلا لك
 لوقي" هدشنأف همودقموي سانلا رطم دقو ْ

 مامغلا نتمني تملا نيج تا اعلا ا
 مالاثلا جريك ةراون نفت نأ ف تانك
 ماظعالا نم هل ضخ. وعو #* ضغم هللا ةفاخم نم كمل

 ماع لك يف نيترفش ند كو هت اف داهطاو نلكا لإ
 مارحالا ةرفسل اياطااو # ودع وحن داهحال رفس

 ماوسلا دايحلابو اياطملب # هيلا ىمشإ وهق هللا بلط

 مالس الا ةوعد يفيرد 0 6 واعد 5ك دب ءاذكف

 يفإ ىدوم ىمتلاهللا دبع 1 را كا دامح : نب دمحم يف :ةدح لاق ر نإ دع ينربخأ )
 0 لاف هلع ام لطنو برخ ناك دقو داودا ا 1 د.شرلا 2 لاق

 ه4ح دك يملسلا

 تازوملا نازل نتاع كاروتديكرلا قالا يردك
 تارفلا هنوذكم رسو * هف قيرب اهلع داح

 تام :| هفالخا معو ني احول ةرد 4و كا

 3 ماع مف دش رلا عاف لاق ١ نوره نب نوءيه ىنثدح لاق ةظحج ( ىربذأ (

 اعزذ حبصأف لال نع كتبر هده هل ات تلاق مث تار فك تذخأو هماع تفقو ةأسعا

 0 2 شاع ُآ 6 كا نانا دق اذه امو هءاحصأ هل لاقذ هايؤر صتو

 ءارونم ةفقاو أسمها ىىلا رظن ذإ ريسإ وها تو ة دق سعالا يرآل يفا هللاو لاقو مارق

 ىلع تيفخ ام ةأيمإفلايفاهتيار ولو اهتيأر يت ةأرئا هللاو ةذه لاقفهيلا رظنت ديدخ كابش



 )6٠ة(

 ا لاك يتلا ضرآلا ىلا هد .تبرضف هلا .هعقدتق بارت فك دخأت نأ اهرمأ مث |
 ]| انيس ةأرلا هذهو اهني رأ يتلا ةيرتلا هللاو هذه لاق مث ىف بارت فكاهنم هتطعأف اهلع
 "|| لاقف دادغب هيمن ىتاو هيف نفدو هل ىرتشا هنيعب عضوملا كلذ يف نفدف ةدم دعب تام من

 هينارب عجشأ
 عيد نيغفال لقق س#_.ءثلا قرشلاب ا تب ع

 | علطت ثيح نمتبىغ © اس.ش طق 0 :
 ا دمع ىئدت لاقدمتو ا نبدشلا دع انيدج لاقىموم نبدحم انندح لاقى ( ينربخأ )
 ' ١ ارلشلا ناكو ةينعم ةيراح هل تناكو اساخت ققثلا ورمع نب برع ناك لاق كلام نب هللا دبع

 1| هنوريروةمساولاتاقفنلا هلزتميفنوقفنيو امنوعمسي اهلانوفلتم دادغبيبدالا لهأ و باتكلا و

 عجشأ لاف هيلا نودهو

 تليلار نادل ديت ف 3 فاحرأ ريع - ةيراج

 برلا ىلا اهالوم ضغبو * اهح نءتقاليذلا وكشا

 1 || نيب تءقس * امحنمواهالوم ضغإ نم

 يلق أ أ. قاف اره ىمأ ## ىوتس ا

 برح ىلا مةسلا لحمو « اهب يئافش هللا لحعت

 ةاشلابف رعت ةينغميفلاقف انريصعلهأ نم نيثدحلا ضب ىنعملا اذهذخاف باتكلا اذهفاؤم لاق |
 تقم اهجوزل لاطو #* ىنضتبذ ةاشلا بحب

 تيىوولايفدعسال * امهتكلم ينا ولف

 01 ق-أيفاهجوزة يلو « ىرياامسايفلخداف
 7 طاص ينئدح لاق 00 ل0 ج00 يددبالا نيا وأ ( يرحأ)
 1 عجشأ لخدو ةمالسلاب هنوني سانلا لخدف ىفوع مث دلاخ نب ىحي لتعا لاق ناماس نبا

 دقي

 اخادص اوناك رشاعم بولق * ىلع يبأ تاكش تعرق دقل
 احاتملالحالاورهدلا فورمص * هنع ند رلا ان عفدب ناف

 احالص ايندلاو نيدلا لهال *# ىلع يبأ حالص ى 1

 احارو ادغثيحتوملا ىلايت © انسلف ءاطخ ؟ تارلأ اهااذا

 لالا ) يقرع ) هأيا ةكءاربلا ساس سال داموا يف ه ءاونس دحال ذئموي نذأ اق لاق

 || يضلا نادبع نب دم انثدح لاق هيورهم نب مساقلا نب دم انئدح لاق ىلع نبا

 1 هدوعل ةمربش نب ىلع ىلع ىماسلا عجشأ لخد لوشي يوذغاا كلام ىنأ نا دي تعوس لاق

 ْ لوقي اشناف

 ضيرعال عمس ملحم نأو * انرسابانضرم يضاقلا ضرماذا

 د 2 م جمب



 ا , : (ه١)

 ض٠ ضوه حانجي امد #* رئاطك اموب لتعال ت>.صاف

 لاقه.ورهم نبا انثدحلاق نسحلا ( ىتربخا ) هل تناك ةلغب ىلع هلمحو ةمربش نأ هركشف لاق

 | نابا ىلع لخديا عجشأ ءاح لو. كلام يبا نا دمع ثءوس لاك نار ندع ينأدح

 هيف لاقف هناملغ هرمثاو هبحاح هعنث ىلحباا دياولا

 بالك نواشا مل نأ ريغ يلو * هبالك ىلع  ىلثملا اهباالا

 بارغو بضعا يبظ كير * يرجح دقف لع لحماالك ديور

 باب كلامو ًابو>< تةكدقو *« امفدقرسااوباللادست مالع

 باح> ك.اءيئود نكيملاذا «ارداس رات ردسي نع تاكوال :

 تارك ناس الادلا 0 * اللءاكلوطايلا 0

 ديل « ةرءاهد_خشن 5 ءاملان

 لاقمهملا نب ىلع انثد>لاق نوره نب نوعي ٠. ينأدح لاق ةظ>ح> رفعح نب 0 ل (

 رئاتب اوشا يت >- اوبرش دقو ديزيو دحأ 0 يبأ سم ا لاق يماسلا عجشأ نبا ىنثدح

 امهم دخ 0-0-1 اريقلاو ايارصن ناكو يناطلاد بز يبأ ربقهساح ىلاو ةءةع نب ديلولا

 خيلبلاب دباولا َتنخ ىلا نكد نإ رضتحا ال 1 يصوأ دسز و ناك ةليق يلا هحوتم

 لوقي ىلا أمن افامميداحأ نوركاذتيو اهراخأب نوئدح اولبحو نيربقلا ىلع اوفقوف لاق ا

 دولد ةعتاس تحال دقو * ديبز ىلا ماظع ىلع ترم

 دياولا ريق هريق مدانق * قدصميدن ديلولا هل ناكر و

 دع هلا نمل اييماطع «# تنماق تهذ ةفلا ابا

 2ك أ مجشأب 5 دحأب « اناملا ادبن نميىردأ امو

 00 مم حشأ دمحأ مهو أ رعشلا يف موتر م هللاو اوناش اولاق '

 ةيضص
 اذزهق: :ناسراح تاكا نأ 8 #0 8

 اذولوملا لخذت لح الايكو 5 اناقتك اح راسل

 اير تيعداالو ارفع ع كصلا واقرا[ غفل

 اديحا نا ينندصرو ايانملاو * امض توملا ةفاخ يطعا موب

 ير يف رثولا قالطاب لمر فيفخ طايل ءانغلاو يريقعا غرفه نب ةعيبر نب ديزيا رعشلا

 نمو لاق حييلفل هنأ يماشولا ركذو ىحي هيبال هلا ملا نب دا رك ذو. قدسا نع رصنلا
 * يباصتلايف ينمولت ىسرع كلت # نحل قرس توصلا اذه

 م7 ةيسلو عرفم نبا رابخا 7

 هب رشف هلك هبريشي نأ نبل ءاقس ىلع. نهار هال اغرفمهدج بقلو غعرفم نب ةعيبر نب ديزي وه



 (ه؟)

 وبأو ىباكلا نبا ركذو ل معز اهف ريمح نم وهو نامع ابأ يف نكيو اغرفم بقلف غرف تح

 ري سبل ىلفوالا دمحم نب ىلع لاقو ريمح نم هنأ ىعداف ةلانتب باعد ناك اغرفم نأ ةديبع

 ١ 06 ني جنب عدو 5 رخآ اتبو ىريسحخلا بان نب جاححلا لا الا ريم نم ةرمبلاب

 يرععلا ىفربخأ لاق يظرقلا مثلا نب دمحا ينربخ لاق نابزرملا نإ فاخ نب دم ( ينربخأ )
 أ نشلرق ل ةفعسر نب ديزي و لآ ينراحا ركب نب طبقل نع

 نبا ناكو: ىرحعلا لاق راق ادن عنب داما نإ نسكلا يأ نب ديشأ نب دلاح لا تلح

 نب د ( لاق ) هيلع مناف ىلالهلا فوع ذاع" وب كاحعذلل ادع عر 01 ناك لوق» ملا

 0 شفخالا لاق لاق نيزر نب دم ن نع ىدسالا 1 رجلا تفاح

 ناكو سعلا هغيرفتل اغرفم يمس امئاو ريخح ىلا سني ناكو ةنيدملاب اباعش غرفم نب ةعيبر

 ادب اق نايزرملا نب ا ن2 ع 0 هدلو نم ديسلاو انسحم الزغ ارعاش |

 نأ ٍكلذو عرفم نبا لاَقذ امهعضو ع نيا دقوا ب عش نع ىّمضالا لكس لاق ءانيعلا وبأ |

 سأرب اهقم ناكو د ا هل ادار 1 د نم هسلخ و ءاشلا ىلا هريس امل ةيواعم نب ديزي

 مهم هنأ ىعذي طاق نب رغلا ناكو هراعشأو عبت ةريس عضوو ري نم هنأ معزو نيع

 نإ تصخ ري نم يصحيلا غرفم نب ةعسر نب دايز نب ديزي وه ىدع نب مثلا لاقو

 ااا 0 لوس اوأ ليز نب كلام نب ىدع نإ فوع نب دمنم نب ثوقلا نديز نب كلام

 ا 0 ا لاف 3 سدش دبع نب مخ نب ةيواعم نإ سيق

 دع نب دحا مهم احناشبم نم .ةعامج ءربخ ( 7 ) ناطحق نب برعي نب بحشا نب

 دمحأو هباحأ نم ةعامج ن ء نابزرملا نإ فا نب دمو ة هش وز رم نع همر

 اهمءمح هريخ نه راسا ق «سأنع يلف دمع نب لع نع يوهوملا ززنلا دبع ١

 0 نط دم ( ىرخا) تاور ينم درقتم ل تد ا م او ك5

 ره انادح لاق يرعوألا ينزيخاو تراحم نب ةملسم ن نع ةديبع يلا نع متاح وبا انةدح لاق

 اقل نع دررد ن نسحا:نب دمج لع تاآرق لاق يديزيلا سايعلا نب دم انربخاو ةيش نبا

 نعي ر.علاانثدح لاق مولان , دمحأ انثدح لاق ن نابز رمانب تفاح نيد ينريذاو ينارعالا

 0 ل 0 سستسا ناساردب نافع ن .نايع نب دعس ىلو ان اع اولاق ركب نب طبقت

 امأ نامع نب ديعس هل لاقف دايز نب دابع بحو هيلع ينأف هبحمي نا هب دهتحاو غ غرف« نب

 ةلالدلاو كاباف مل لحجر ادايع نا هناا تجواام ظفحاف اداع ترثاو ينرحصت نا تدأ ذا

 لوم. 0 لاقاو كش نع كل هئم ةعدخ اهئاف هسشن نم اهيلا كاعد نأو هيلع

 نبا ىلا هءفدق لاع ديعس اعد مث 21 تنك ام كل لل كوخ ناو رخال

 كم قع كلاكش الاو داع نم كناك» كل حم ناف كر 2 ىلع هب نعتسأ لاقو غ 3

 هربحيفديرد نبأ لاق 0 ا دسم لاس عع ع رك رب نب[ فاو ناسارخ يلا دعس راس 7



 رت تتشلدئلئلىل[ىلُؤاظش ْْ 222 22225 2لى[9-ل9[ؤ9)ؤيز 2بلس يم م يمل

 ( ه*)

 املف هيلع قش ادابع هاخأ غرفم نبا ةبحص دايز نب هللا دبع غاب املف براحت نب ةعلسم ن
 دابع عم نوح راخلا عدويو هنوعدوب رول حو ةعف سأنلا عيشو هعيش دان ا 0

 تلات كنا هل لاقك م عرفم نا اعد هاخأ عدوب نأ هللا دبع دار أ املف 10 نب هللا دبع

 لاق هللا كداصأ و غعرفم نإ هل لاقف ىلع قد دقو كلذ ىلا كباح 7 هيدعص 5 ادابع

 انيق نظلا لءحيف نظي هلال ضب نم موضع 0 ءام سانلا .نم هعنقيال نعاشلا نال

 هحارخو هبورحم لغتشف بر ا ىلع 1 د .ع ناو رذعلا 00 و رذعب الو

 هفورملل ناو زيمالا نط اك تل:هل .لاقف راحو رشم انيسكمو نأ هرتسل ٠١

 ىل ندضن نحل ال لاق ادهم 00 يرخأ لخأ نأ يد غانو 0 اركشل دنع

 رئاطلا ىلع اذا ضما لاق من لاق يلا بتكم يتح هراع لجست ال نأ جتا كنع الحا لإ
 بتكي ملو غرفم نبا ءاطيتساف هحارخو هبر لغتشاو نا-ارخ دابع مدقف لاق نوميملا

 ٠ مظع دابع ناكو هاثو همذف هناسأ طسب هنكلو هل نمض م هوكشت دايز "نب هللا دينع ىلا

 لاقو غر فمن اكحضف !ممئفنق عرلا تلخدف دابع عم غرفم نيديزب راسف قااوج اهناك ةيحللا

 هلوق هبنج ىلا ناك ع نم لجرل

 نيملسملا لوخ اهفلعت * اثيشح تناكاحالات لالا

 ةعرسلاهذه يفهّتبوقع ىلل. نال لاقو اديدش ايضغ كلذ نم بضفغف داع ىلا ىمالاهب ىف

 عليو نطاوب ةدغ يفينأ متعبف موقي ناك ةالانم ىو نالالا هر ذأ او ل 1
 تيك يازيغ الا اهع أهل لاقف هيلع لخد مث دابع نمتوملا حب 0 دجال يفا لاقف غرفم نبا ربا

 كنم ه لحأ مف هياع كترثذا يفاو ا لمحو يف در كخاب دقو تاع نب ديعس عم

 ىتافىايا كرايت>ا امأ هل لاقف كن ةى يف يل ةجاح الف عودحرلا ىف يل نذأت نأ دير 1لتر

 نآلا تبلطو كف قبح غولب نع ىَدَجعأ دقو يتتلأس نيح كتبحصتساو يننرتخا 5 كلر
 أ ادابع غابو كقةح يغتأ نأ دعب رداق نذالا ىلع ت 3 مف ينحذفقق كموق لا عجرمأ

 دابع قيس غ رفم نإ لاق ا ماس ءاغ ليلا داع يرجح 51 هضرع نه لانمو ه 6

 هلأ هومدقب 3 مه سمأو نيد هيلع مها ناك م وق ىلا سدو للعلا هلع بلطو هيل تحاصو

 غرفم نبال ةئق' ةكازالا تناكو اذربو هك ارألا يب نآتةلا ثعيف هب ريضأو سلط 0
 هسفن ءرملا عسب لوسرلا عب ٠ عرفم نبا هيلا ثعبف اءم نضاا ديدش ناكو اهابر همالغ هرب

 ارك ذامهلاف ةمشْنن رمعو 9 اال بسم ةيآور هذه امدح 5 > دايع هبرضأف هدلو وأ

 ناكودر.هل لاق هلز:٠ الخد املف طيقل لاق ناسارذ 1 ند 0 اهارعثاف هيلع ا.هعاب هنأ

 تررتشا ام هللاو ال لاق ةيراملا هذهو كتيرتثا ميل لاق تيرثثا ام ىردما اميذأ ةقلل

 نحن لاق كليو كلذ فهل لاقو لزلا عرجف تييخلم ادبأ ةخييضفلاو رامدلاو راثلا ١١
 اًوجبي هارفَأ ةرشو هباسل الا لالا: هده ىلا ءراصأاَم هللاوز خرسفم نب ةعسر نإ ديا



 (6هغ)

 3 3 1 ادحايرأ ام 0 ني يتا ةسفقن 2 ةيراخلعا هذه تعتباو ينتعش 1 لع

 ْ 2 ا هيلااضع 50000 ناف هل اهاياو كنأ دهشاف لاقف كلزنم هتلخدأ امم 20 هسفشن ىلع مأشأ هني

 ' [| لاقالفاف يدنع انوكت نا ا نا كك ممل نا ىمشن ىلع فاخأ ىنا ىلع ايضماف

 ا ركشي هيلا بتكف هلم امب سيلا يف غرفم نبا ىلا لجرلا بتكف كلذب هلا تكحاف
 ينمي اذه ىرا ام هبجاحل دابع لاقو لاق هنع هللا جري ىتسح هدنع انوكي نا هلاسو هلمف

 لعفف هئامرغ نيب امن مسقاو هناثاو هحالسو هسرف عيف سلا يف ماقملاب ىلا غرفم نبا

 2 ا هتيراج وادرب ةمالغ رك ذب غرف٠ نبا لاقف ابهسدح ةيقب هيلع تيقبو مهن ن.كامسقو كلذ

 امهعسواك ارالا

 ادو هل ع ُق تيلطت ا * هتقفص ةكلمولو 0

 اذ 0 ةلراكرلا لق نمحو# ذأ ىو .اطسام درا

 ادغر ةتجتناكو ًاذيذل ادد انمراح نم تناكف كارالااما

 ادكلاولزالاانيش> نااسينفن * اهب شين انك ةنج انل تناك

 ادسالا هناودعىلعترتل ىلها * هب نامزلا ٍتانام لبق ينتيلا
 ادغ شيعي اذ نممامويلا نما نم# هنرثع شخ مل نمز انناخ دق

 7 15 اذكه درب ر] ىلجال © ايل تاقفذرب يف سفنلا ىتمال
 ادلخ هتل ىلون ذا هلانلق * هذاذل نم انيصا معن نم 2

 اةارحهف داز هسحم يف وهو هلاجمو دابع مذ ىلع ماقا نا هنا عرفم نا معو اولآق

 | هدوا نه موتيل هريسا هبدا لجر هيام هسح نع هولاس اذا سانل لوقي ناكف
 51| غاب املف هبحاص ةنهادم ىلع هليذ ريمالا رج نم ريخ ىرمعل اذهو هبرغ نم فكيوا
 3 ىلا امنه جرخ مث ةرصبلا يا تح برهذ نحدلا نه هحرخاو هل قر هلوق نم ادابع كلذ

 3 | عاب امل هريخ يف ينئادملا ( لاقو ) هدلوو ادايز اوحمو اراه اندم يف لقتني لعجو ماثلا

 7١١ لفاحسلحلاو هنبااعد *« هت تاضو دانع قس * لاق غرفملا نبا نا دايز نب دابع

 2 |  امالغ سمأق ىتفلكام طقدحا فاكام ريمالا اهبالاقفهب يجع يذلا كسبا ءامع يندعنا هل لاقف
 ١ هدعنيوا ادبا هسأرلعطوسلاب صف الاو هب هترما امدشنا ناف هس أر ىلع مق هل لاقو ًايمجاهل
 ظ اهلوا هوبا اهب يع انايبا هدشنأف

 . : غرفم نب ةعبر راسا هجو * هي حبقي الو هلالا حبق
 | ا] ينيش مى بهذياللاو لوقي وهو ءدتع نع غرفم نبا نبا جرفت#ب كحاضتي دابع لمجو

 ْ هلوقب هوجبي لاقو الطاب
 1 ةمارب مايا دعب نه #* همامأ نم كلبح تمرصا

 او مج وم حس وجسم ل + 2مم وم مج 2 مص ص م مص موج موب م يس جع جت حسصس



 ( ةة ) :

 همادن هتقاوع تناك * يذلا 0 0

 هماعدلا هغفرت تدبلاو * ىدذدتلا اذ ع ع 5

 همايخ امص رعب ىنبو »+ هل 12 رودس تدفق

 همايقلا طارش كت ج * الع يتب دبع تفدتو

 * هيف اعأ امس ءاكش * ةيشوح هب تءاح »+

 هءاهتنك درب كعل ند نإ ينال 0 تارشو

 ةماكعاو نردشملا نكد # قىدص وعد ةماهق

 دجال يزال ردح *  ىفلا ه.كحرب لورلاف

 همالملا هيفكنت رحلاو *

 اديدش ايلط هللا ديبع هبلطف هراعشا يف ةرصبلا لها ىنفت يتح دايز يف ءامم يف 0

 اصعلاب عرش ديعلاو

 ةيواعم موضع لاقف دايز نبا ىلا هدر نءيف ةاورلا تفات>او ماع | قحاف ذذ وي داك يق

 لاقوديزي مايأ يف ناتس>س ىلو اءا دايز نبا دابع نال ديزي 0 حضلاو ديزي مهضعل 1

 سابملاز دمع ( قر ) ناسار> نامع نب د.ءس ىلو وهو ةيواعم هالو يذلا لب موضعل

 نب دهس لخد لاق ينئادملا 5 ثرحلا نب دمحا انثدح الاق دمحم نب هللا ديبعو يديزيلا

 نمريخ ينال هللاوذ يتود كدوع يلو ديزي تاعج مالع لاقف نايفس يبا نب ةيواعد ىلع نامع

 ةيواعم هل لاقف تانام تلن.انبو كانا نع اش كانيلو دقو هنم ريخ ناو همأ نم ريخ يعاو هيبأ

 كمازآ كلوف' امأو يخ* ري نامع نارهلا رمعل توادس دكت ا نم ريخ كابأ نإ كلوق امأ

 امأواهدل و بج نأ العز اهاضاب ناد اك وق تيب يف نوكت نأ ءازملا نيب هما نا ذ
 كلوق 3 كلثم ةطوغلا ءلم ديزم يي ! نأ يل ناي هللا وف ديزي نه ريخ كنإ كلوق

 0 مكنم ريخ وع نم ينالو.اغإو ينومتلو اف ينوقل عام ودل 3
 مريقفتدنغاو كف مالا تلمجو كس ةلتق تلو.« رأثي تش دقل كل اولا 7 ١
 ناسارذ هالوف هما يف ديزي هءلكف مكنم عبيط ولا تعفرو

 عرفم نا رايخا ةقامس ىلا تدخلا عجر --

 ةرصللا درت مف هراهشاو دايز يفإ ومو امحاونو ماشلا يرق قف لقتاي لزب م أولاق

 بكح هنأ نورذ الا لاقو ةيواعم ىلا دايز نب هللا كايبع تكل مهغابنو رشاسو

 حضفو هربق يف كه امب دايز ينبو ًادايز ان غرفم نبا نإ هل لوقي حرحصلا وهو ديزي ىلا

 نإشإ رد نم بروبف هدلو بدسو ها هفْذَقف نايفس يبا لل كلذ ىدعتو ىهدلا لوط هيلي

 كتمو اه ام وح غض# ماش اهلا للا أدلف ضرالا هتاضفا يح هّتلطو ةرسهلا ىلا

 غرفم نإ هلاق ام عي. ثعب مث هما ا: فصل هب انام اع 0 دقو انضارعأ



 هذ ( ٠ 0

 ْ مأعلا هتظفل يح لقنا هريخ عاش اذاف دلب ىلا دلب نه لقثي 1 هلطب ديزي صمأف مف 1

 01 ال يلإ فتحالا هل لاقث راجتساو هب ًاحتناف نبق نب فنخالا ىلع لزنو ةرصبلا ىتاف
 | كترحأ تئش ناف الف هناطاس ىلع امأف هتريشع ىلع لجرلا ريجي ان]و لزعأف ةيمس نبا ىلع
 | مهاسع امو دعس ونبب ذاتسأ أي غرفمنبا هل لاقف بير من. كبري الف منا رعشو دعس ينب ن“
 هب راجتساف ديسأ نب دلاخ نب هللا دبع نب دلاخ ىنأ 00 لا الام ادع ف اواوَس نأ

 ظ هدعوف تاحاطلا ةحاط ىلاو هدعوف رمءم نب هللا دع نب ر<ع قف هري- نأ ىنأف ١

 ' زاكحو هللا دع تحن ردا تنب ةيرحم تناكو ءراجاف يدسلا دوراملا نب رذسملا أو

 00١ دلو تا يع ةلظو هلم هيوم لدأو كاذب ما هلع ضاننتلا مرك أ نم رثتللا
 | لخد احلف هاناف رذنملا ىلا هللا ديع ثعبف دوراخلا نب رذنملا هراحا هل ليقف ةرصللا هدورو

 | غرف- نب الإ رذملا رمشي يف غرف. نإب وأو راد اوسنكق طرشلاب هللا ديبع ثعب هيلع |
 | نا ريمألا ايا هللا كرك ذا لاقف هيف هءاكف هللا ديبع ىلا رذنملا ماقف هسار ىلع مقادق |

 ا ينام دقلو كتحدعلو كابا نحدعل رذنماي هللا دبع لاقف هت روحا دق يناف يراوح رفخم ال |

 أ هل لاقف رثخلا بضفف هلاهرفغا الو ًادبا كلذ نوكي ال هللا اهال ىلع هريجت مث ينا ايغو
 0١) للقأو هدنع نمرذنلا جرخف ةتبلآ قدطتب اهنبال هللاو تش نا يدنع كتمي ركب كد كلما |

 ىلع هترتحا دابع هب ين امشي كاق ادابع هبا ترص ام: هل لاقف ض نأ لع هللا كسك

 | هوركم لكب يناوانتو حبق لك يناماع مث هكدا ام لكو هتدفا ١( لك هت ىلع تقفناو ديغس |

 000 كاع قاراف ماهح باح ىف ًالخ اقرب ماش نك تنكف برضو تشو مسغو سبح نم |

 0١) مدن ام ىلا ىف يرحم نأ نم تفخ امل الا كيخا ن* تب هه امو ًاشاعع كا ا طدط

 | ديزي ىلا ب تك و هيج يماق تن.>ا ام يب م:ماف كن اشف كدب ىفنآلا 6 دقو هيلع

 ا دشيو هك اب هبقاع نكلو هلتقو كيا هلا ىتكف هلتق ىف هل نذأي نا هلأسي ةيواعم نبا |

 | عاق الو ين٠ هش ىذر الو يتتاطبو يدنح يه ةريشع هل ناف هش غابت الو كناطلس |

 نود ىف كلو هسفد نهءرم كناو يفءو مهم دحلا هلا ملعاو كلذ رذحاف كنم دوقلاب الا |

 | ىتف غرفم نباب سماق دايز نب هللا دينع ىلع باتكلا دروف ظيفلا ن٠ ىدت ةحودنم اهفلت

 ةرمب نرقو لاخلا كلت ىف وهو هب فيطو هنطب لهساف مربشلا همم طاخ دق اول اذدن

 تسبا لوقيف تح نبا ةيسرافلاب هل نولوةيو هنوعبتي نايبصلاو حاسي لعجف ةريزت>و

 0000 ةرزتحلا رخال لمحو تش ادنيذ ىور تحس ثسفعز تارامغ تساذه

 1 لوي لعجف

 علا ةميشلارشنا يعزمتال © ينرق اهزل امل ةيءس تجض
 يت> هن« جرذيام هيلع طاو هب نوحيصي هفاخ نايبصااو ةرصبلا قاو-أ ىف هب فاطب لم
 ا لس لأ هب راق توع نارمانال ++ اك هنا لبق كلذ دانز نباةفرتف طقفق ةفعضا

 لاق لستغا املف هب كلذ



6817 

 ىلاوبلا ماظعلا يفنكنمخسار * ىلوقو تلءئام ءاملأ لسغي

 ذخ أي ناكف مه.جحينأب سمأواج ولعل اومدقواءح#< 0 ناو نت ملا 3 ديبع هدرف

 بصأ 4بلس الفأل تاو ىلاهدرو كرو هلم نوراوتف مهنا راب عطقيف لا 3 :

 لاذ مه.ححا هل 0 طايسلا هيلع

 لهالا 0 8 ادا ةلزنع » يناح أ نكلو اماد> ت 20 25 امو

 هللا دم يا ىلا كو غرفم ن.اهبءاغ ؟ يذل اذ نب داع عمج هربخ يفةيش نيرمع لاقو ء

 هلوقديلا ب 5ك مف ناكف ةيواعم ىلعدفاو ذكموب وهو 1

 عادصناب كياق يعش 0 # رن دا 2

 عاتفلا .ةمضاو نايف انه رشات ع كيل نإ درذاف

 عانتماو ديدش لحو ىلع © سيل هيف سصحأ ناك نكلو

 يناعلا لجرلا نم ةلفاغم # برح نإ ةيواعم غابأ الأ هلوقو
 نو كوب لاء ىضرو ©« فءكوالاق نا ىضقتا

 نانالا دلو نه ليفلا محرك # دايز نم كر نا دهشأف

 نادريغ ةيحس نم رخصو # ادايز تدلو | أ كشاف

 ايداهيدألاقوهلنذأ,رذ هلتقىف هنذأتاو راعشالا هذه هدشن أف ةيواعمىلع دايز نب هللاديبع لخدف
 لاقو اميمحاولاق مدقت نمدركذ اك 0 1 ركذو لتقلا ىلا كلذ زواخت الو الكنم اعبجو

 افءاا ةوراخا نيرذنلا راوج رك ذي غرفم نبا
 رقشملا لجأ يقل دمعت ر رواجو © مهف نواح نا اك تكرب

 رذمملا قاردلا ودق نم ريصاعا © معراوتا ناك وراح ١

 رمعبللا رع ناربخلا عنك الو * اعئاَق ةعز> نم يراح حبطاق

 رضمانل بضغت و قارعلا سيق # ينرصنتف سدة ينب نهال تحد

 و يي ومأشلابهرصان باغذا « مهفيلح يف شيرق ملكت مو
 رم ىل لاقام وأ ةيمأ يرس * اءو سوفنلا ىنتثام معي هللاو
 ردقلا علطي يا رعأ ت تنك اول «# هب تسلق الوق دلاخ ىل لاقو

 ربع 1 مف مه ناكف يود # تيضغ ريمح ىنتدهش يناا ول

 #« ىنكرادن دم ىنب راج تنك وا
 دايز نبا هبلعف اءوكلذ ركذي ًاضيأ لاقو

 لالغالا يف ريسالا مون فيك » لالطالا يذ تيلاب يماس راد

 را مع اقام

 فلوس 6 0 يمحراف »* 1 كعل 0 || ى ٠ نإ

 ىلازغ“ كالا قر ىلاوخو فل قياعتو نا

 ( رشع عباسلا  يفاغالا - 4)



 لارا[ رتب انلطمو © يالتو يال يال نا

 لاي. شع لك ذا انطق * نا اتق دهدلا مده

 لاو دل واو لك 82 ملا وو 65 ذا

 لايقالاو كواملا ريصم ت # وملا ىلاف انتاحاح انيضق ما

 ناو اع رعدل ندلخو © ناك رو انيرلا -يعوضوال

 ةلامألا رك عدو © انكتارخأ ةانعفلا تيان
 ك1 ل ا لاسفل عملا كلاما | عا

 لاقثلا يهاودلاب سانا فذدش «امونوءوجولاىوشتار ان شخ اف

 لاتقأ ل ود كي # ؟كردأوصاصقلايف تردعل دق

 ىلالدأ 2 كنق وادي ال.« ىمةح حملا نلاتراكو

 ىلامثو ةلولغم ينييو * اره رزاخلا 3 مكر قو

 ىلامو نطام سانلا بت ه ارو يناشومي ابالكو

 لادا حر لاب 4218 كت رمل عم متاطاو
 ىلاويلام اظعلا يفكنم خسار * كودو تيعتساسالا لمت"

 ىلام يشن ءادق هذ تاق. # ىلام تمروا ءادفلا كيلتق ول

 ىلايتحاو ينرمصت مذ ال ر_# هدلاس مل رسم نءىريغب ول

 لاسخال دماح بيغلا ظفاح * لياخو بحاص ن٠ يناكب 5
 لابججالا "يطوأ ماذس>و * مخالفياحلا تنك يف تبل

 رو 5 نم ةباصع ع ند الدب لاضنلا دنع مصخلل نوولما-* نك

 7 لاعقلاو 5 ا و ف يكد + نم للابلا
 يلاوءلا لالظ يف توملا عمل # ال ةرم مل ملا ىنبو

 لواظلا ف تكع رلملا ذآ ى# جلا اذ ةكءتقسلاومنم
 لالطاك حذضوو 2 »+ ديع_سو تلا لد املاو

 0 0 نع دحلا وذو

 لاذحخلاب رامذلا باح سيل * ىنوعد كاذل مهو ينواذخ

 لامحلا نيم ند كيامح نا يلامو يلحأ كادف ينعد 0

 يلالض لض حي كا تدصعو د يناوغ سعأ تعطا 1 أنرمسح

 نامع نب ديعس رك ذيو دايز نب.دابع وجهي لاقو



 ( هةر

 اوبك اذب سانلااولأساف * هبال ًامكممكورا ام

 بالاص مصك أذ نم تحس * اثيح ال امو دابع داس

 تاع ءانل“  نمانلا كلك“ ايمل هق جرش انا
 نا: حس داع هيخا ىلا هللا كر هدر ملا يف وهو هدلوو ادانز هؤا# 0 لاق

 ناطخ لع اه ماها لك تيكمو هوو 9 نم بره ال ناكودعممههحوو الحر هن لكوو

 مه مأ و هرشاظاب ناط. 11 عسل ا وحك 2 نأ هب نيلكوملاهللا دنع عل تاناثكا

 يتلا تاناخلا ضمب اولخ د اذا اوناكتف قرشا ىلا ىراصنلا ةلسبق ىلا الا ىلصي هوكرتبال نأ

 5 كلنا لس ناكف هرتاطا رع ناين“ ءابولا نق ادتك كاع اه ايف و1

 هيلع قيضو هسش داع ىلا هوءلس يت> همدو هعبأ اصأ ماظعب هوحع ناكف هرفاظا تيهذ يتح

 غرفم نبا لاقو.هريخ يف ةيش نب رمع لاق

 بلطم تاف امل له مكلع مالس * بيز ليالا نم عاطقا ت* ت رم

 # بيز ليالا ر> ا انتقرط الا # ىوربو

 َتيَسَأ ةينلا َلَوْهْنَم سارلاك © نح اينوالف نوللا قارغباصأ

 بذشمبرضدلحلاناشوانامز * ةياكحو مهو رزن# تنرق
 بوصت مل ناي 1 ف يمل د ريغ نه ءابهص اهعر>و

 ثارغم 14 كن“ اف رش تلسو 8 لذ د ل 50 .ٍ

 بذعملا ريسالا لم امو اولف لبياض ال اانواخ تفاعلا نه :
 بؤذأو دوسأ وأ كولملا مار 5 « .هبتبما ىوه ذا يحل نآواف
 5 يءحاب تدوأ 0 نر ت1 اك نوط

 5 شي رق 7 ما كل الو # لو كنع موالام داتبعأ

 تخدم 2 ع وو كافر # هدْنع عفنت قخال نمو اطنتم

 بستامك ؤ ص ايردبالو ق< * دلاو كلام هللا ديرما لقو

 تكمروص تن ءانغ ريعلا اذه لوأ يف
 باطم تافاالهمكرلع مالس *# بيز ىلإللا ر >1 الا

 بن أ ىتجاح من دو كتنكف < نير الوداتع لاك

 نجسلا ىف غرفمنباماقم لاط املف ًامجح اولاقو يماشطا نع يطسولاب ليقث ىناث طايسا ءانغلا
 ًأرفا مث قثمد عماح جرد ىلع فقف ةعجللا مون ناك اذا هل لاقو قثمد ىلا الوسر رجأتسا
 اهو ةعقر يف ام كو كتوص: م كتكات مفراب نيتيبلا نيذه

 قمل ةفايح اهنا .اب تضع # ةيطاق نانحيا ب كاطع

 نزي ىذ نبا وماي بئا>ءالاب # ةرقرفق عقف دايز ىعد يجضا

 هيف هولأأ_ف ةيواعم ىلع اولخدو هل اورضغو ةيناملا تيم هب هسمأام لوسرلا لعفف '



 كد

 هجوو مط هبهوو مهدرف مههوجو يف كلذ ةيوامم فىعو اءاضغ أوماقق هنع مىفادف

 علو ”اديع هل 0 اديرب مائهج لاعبو 0 دسأ يتب نم الجر

 لعفف هلاتغف مدق مف دابع لس نأ لق هقاطيو هم غ رفم نبأ جرخيف س دحلاب ادي ناب

 لاقاه رهظ ىلعي و:-ا املف اهك رؤ ديربلا لاغب نم ةلش 2 سدا نم جرخ املفهب كلذ

 قيلط نيلمحم 1 كيو * ةرانإ كيلع دا.لام سدع

 قيضم كيلع برد ىف م>الت #* امدعبب ركلانم ىحن يذلا نا

 3 مال كضرأب * ىلا 0 ماخ ب كانأ

 قو ملول لدحاو مانا 0 نهال عل
 00 يا كم لكوه ةسوح ىيتلواامكمام

 ملامينم بكر لاقو ب ةيواعمىلع لك داب انف ركب ني طفل ةقاوو ءرك ق ةش ب نع لاق
 , لئاقلا تلا لاقف مرح الو ةعاط نم هدب علخالو ماللسالا يف ث دح ريغ ىلع طق ملم نم بك رب

 ناملا لجرلا نم ةلئاغم *# برح نب ةيواعم ,غابأ الأ

 نار 2كدانلاع نأ ضرتو 8 فعكوبأ لاقينأ لا

 نانالادلو نم ليفلامحرك * دايز نم كحر نا دهشاف

 ناد ريغ ةيمسنم "22 ادا تدلع [ عا درعأو

 هلاق كحلا نب نمحرلا درع نأ ينغاب دقلو هتلقإم نينمؤملا ريمَأ اي كح مظع , يذلاو ال لاقف

 5 رفأ لاق يلا هيسنو

 عانقلا ةعضاو ناتفس اا“ ف 0 ع

 عامر راو مح لحو ىلع #* نب لح ما وك نكلو

 ككل 20 شع ع9 ماو تا داداو نأ ا نئفابلوا
 بال مهلكام ىثئا محر يف * اوقلخ ةنالمث الاحر نا

 ينرع ه_زب اذهو ىلوم «# اذو لوقي 6 ىثرقاذ

 017 ل[ او كعرج نع توفع دقف هذا هْشو دايز ءا فازت ةرتك راخأ ف

 ةرصبلا ىلا حارا ما طرف لصوملا احل ترش هومر ل ركساف ناك ام ءيشب سم

 ماقأو حاف نامالإو حفصلا هلأسو هلا قيتعاو دايز نإ هللا دبع ىلع لخدف اهءدقف

 كََس 5 تقتط كف يف ريمآلا هللا حاصأ لاقف هنمأ نأ دعب هلع لخد مث ةدم ا

 هل لاقف دعاسأ نأ تيأر دقو لطابلاب ىلع مهسس نم هلال ءادعأ كوالا هل تظن ال

 ةفيطقو ةزئاجحم اهلع وهو روعالا نب كيرش ىلا هل بتكف نامرك لاقف تش نأ ىلا

 مايأ لاغبلا ىلعموقيناك لحجر سدعزا ىلذخلا نعو توصقياكح لصالا يف سدع )١(

 هغللايف ف رع.الاذهةد.سنبا لاؤووسدع
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 رمع :ةياور هذه اهلا داق ةرصبلا نم هللا فنع بره ىد اهب ماقأف ضحشف 31
 ىرحعلا نعو ينئادملا نع منيطا نب دمحا نع هتياور يف فاخ نب دمم لاقو ةيش نبا

 زاجحلا يلا" تاحلطلا ةخلط بكر هؤالبو:هسيل: لاط ا غرفم نبا نأ طبقل ن

 ماخأ نإ شيرق رشعماي ةحلط مهل لاقف ةبمأ ينل افيلح غرفم نبا ناكو ًاشيرق ىقاو
 لجرو 0 مديدع وهو دايز ينب 5 هدم يتب دق غرفم نا مكفيلحو

 ا يف ةمركلاب 0 مكود ىدي, ىلع هتيفاع هللا يرجي نايا كد مكم

 وك 0 دق عا لأ ناف ةيواعم نب در 5 مكتعام 2 يعم اوضهمئاف اهم اولخمو

 هاهص و نحو رع تلاع او ل لا تا بكرت : مأش ا

 اك ازاوعمسذاةلل تاذنوزمن مهاتيف ديزي ىلا اوت رخو ةلاتكو ةعيارج هوجوو ره

 لوشو عرفم نبأ لوش لالا داو: يف قدك

 يديدعو يدا كاتب 3 *« اعز دعس ىدل كر نإ

 ع واش :توفو صقنل م * ؤالاو ةعاربخلا ان ىعابتاو

 ديدن هز ليك م ينال « ءارد قطو نلدتللاو كلف

 * حلا اخا كرت لق تم ىنتيل

 دوقعملا اهحاتب اممزاف * تقام كسع هوبا ىهشدع

 هك لاعفلاو مزكاو 5

 ديزم نمام( نيلكادال تاق دس كير ةقآ لقا ول در 2

 #* ١ نم حطابالاىِدل يعوقا لق

 ديهزاا مثالا رداغلا ةطخ # دايز يعد مدعي ىنماس
 * ىتحاو هك ارالا يفذاكام ناك

 يديلتو. يف رام: .ىدوأو مكقعألاو ةيودعلا ف دما
 دير نيج عمتسملا ةكاوعاو # مكحأو مكفياح يف اول>راف

 دوا ىذ تلا هن !ىرارال

 يديحو ىسع ماس دربب

 يدوي تيعدا ع يوادو د دايز ىعد ند | اوءاطاف

 لدحر لوق اذه هللا 2 هب ىنغل ا 0 يذلا هاف ه4 اولاَقف نك ارلاب موق اعدؤ لاق

 ن.الاق وهن هو | ولاق ىسانلا لروحي نءلاو 0 ناب عئاض لدحر تدعم ا لأ هللاو .

 ىلإ , | ولاَ ًاضياهلوق ند م يأ لافأ لاقو كدعاطف هل وب ا هيفالا اند رام هللاو اولاق غ 2

 هلوق مهدشن ف

 ديا نا هلكشوأ هيحاصو * ردعم لإ ريسالا ناكول ي ردع

 ديزي وحم ءانجولا: اهك ارب. * تلقرأ ةيمآ اولا مهنا واو
 ىدياتو يف راط مهف فاتأو * بلاغنبيؤا يف ارذع تغابأف
 ديص عاوش مش ىلا تلدع # اهة< مامالا اه ريغي شع ناف

 يدودجحو أوعد يابا ناك -3- هيي ةوعد مق تادف



 كاش

 ديهز ريغ ريخلا يف "يرما عافد « مهنعدهجلا غابأ يتح تءفادو
 دعس نعالا ريغأ اظب سلف * ؟رصانن يظ دنع اونوكت مناف
 دوع مرك |ءرملا دوعو راضن * ايمو ايح كاذ يلهاو ىسفنب

 ديدش  تانعاكلا بدشي مويو © ةنسنا نشير يف ماقم نم مكق

 يدوقو باهف يران هل تيش * لاق نب يؤل هاماحم مهخو

 ' دوقر هيث ل دوقر منأو # مكياع تافأ دق ريثك ريخو

 01 أ ذغاذ كف اهاسقن مل نأ ب ل0 ايمو لف د سلو ولاقو هلوقل موقلا عج رتساف لاق

 | 00 ىلع ماقف بك نب ثرحلا ينب ن. الجر غرف» نبا ىلا ثعبو ماش || اوءدق يتح ريسلا موقلا
 : | مظع ناكو تاسآلا هذه: ص ىلاو ناكَو ريغ نا نيصحلا هن هبوص ىلعأب ىدانف صمح روس

 ةهحلا

 ةبطاق ناطحتق ينب كيد غابأ '
 ةرفرق عقف دايز ىعد يسما

 ةلبز» طسو حيرط ا
 هشرفم قوف رنكنبا ةحالاو

 نعلا ةداس اما ا ع

 نري ىذ نب وهل بئاحمالاب
 01 نيفلا“ نه .نيغ مرمعل اذه
 ننغ ىذ نيثيعلا رو> !ىلاو دب

 نا 0 نى كلع ود 1 نيسولانمإ اواوتق اوموق
 ة2الاو دانشألا لا دير اذان 6 -انمواك | نع دايز وعد. بفك اق

 | عيري نود يأر ىل سيل نيصلا لاقف غرفم نبا هلاق امب ه وريمف نيصح ىلا ةينابلا تعمتجاف

 ني

 نز

*« 

*« 

 آن

 د

 ام.سانيصحامط لاقف نيصللا لزن. يف اوم.تجاف اهل 1 رو رو دعانا
 - مكتتج دق دسأ نب ديزي لاقف مهدشنأو هسفن ىني يح يف كل هلاقو ؟سعاش ىلا يدهأ ام
 ١ هلوةوهواذه نم مظعأب

 1 لصالا نع يأ ما>لا ةلزع *« ىناحأ نكل واماخيح تنك "امو

 هللا بره اهادحا نيترم ان.حاص يف نيئمؤملا ريما انيلا ءاسا دقل هللاو نيصحلا لاَقف

 نطل يادسأ نب ديزي لاقو هيف ال بقاره ريغ هباذعب لس او هرجي لف

 ظ حا توحال "يش يشن َّس علطت دقلو غرفم نإب لعفام اهو>عو دسفتس انتعاط نا

 000 | اكل] .ةيواح الب ةياق التعا .ندلجارلا ابإ لبحر نةمرع لاقو_ هنم“ ىلا

 اومدقو قثمد لا موقلا بكرذ عرس“ :| ادصقاف ةظافلا هف حدش ال امكيحاص نا

 تراث قدمت جرد ىلع رعشلا كاذب يدانف لدرلا مهةيس دقو ةيواعم نيديزي ىلع

 2 ةحاط عم 3 يف نيي_ثرقلا دفو مدقو ضع ىلا مهضعإ يشدو اودلكتو ةيناماا

 0 دل نيصحلا ماكتف ةيواعم نيديزي ىلع اولخدو نييشرقلا اوقيسف تاحلطلا

 4 ةاطحاشب ىلا ناز نا أ يذلا. .نآ. نيمؤملا ريعأاي لاقو مهتعاطو هموق ءالبو هءالب

 فصحلاف راع ةدالق انادلقو فسخ ةطخ دابعو هللا ديبع انماس دقو هيلع رارقال

 ١ ا ا اا ا اا ا
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 ذسهأ قه لاقو نرصتلل انماط نلو:نوفعل اردف نأل هللاو) هحاشم اع

 هللا ضري ملهم كيمثاام مظعو انيحاصب دايز نبا ةلثع انيضر وا انإ نيثمؤملا عال

 ترف دق كتتيناع ناو كنم هللا انندعانل هللا طخحسي اع كيلا انيرقت نئلو كذب هرك ذ نع
 مل ترغص نإو كلل يف حد- 3 عقب ىق“ يردأ انو انا راك زق امحاصل

 علقت ال ديو عد ًالاعا ى تاكاذإ امس ال اهءارسضا نم ريخ اهؤافطاو ربكت نأ. نمؤي

 نغلا لهأ يف ةعاطلا مظع اطاتم 3 ب حرش نبا ةمر لاقو دايز ينبا نم انةشلاو

 ف مش مل كسفنب هنم كلذ تياونو ا تاث. ولو هللا نود كاوه» نع كزح# عدب ال

 اهب انواهتو انقح ند كيلع لقثي اهب انافختسا دايز ينبا نكلو تتاعم هيف كرتاعي مو متاق
 نإ ديزي لاقف كدنع انؤالب انعفتيلو كييحاص نم انئفصناف هللا نيبو اند تنأ و ائم همركت 5

 قوط مهدلفو دايز نب هللا دي.عو ادايع ىبأو نايف ينأ ند ًادايز ىأ اىظع قى مكيحاص

 ىنذاو ىراام ىمالا غاب ذإ اماف شب !رق يف 0 0ع ف هيأ الإ 06 هدجش 0 ةمامجا

 نيكي 2 اوءلسو 9 فلز هلا |١ لهأ ن 1 ىذا ىرب م 0 ل نيسامال ا 9

 اولاق مكف ثدح ثدح وأ قث : قفا مكل ام ميل لاقو ن ولا دبزب نظف مههو>و ىف

 قح دايز نم تبقا ١ برعلا نكح امأ ني_:ماوملا ريما اب تاحاطلا ةحاط لاقف نكسفال

 ا هاخاو هللأ ك.ايييع نإ اهلا كن وطغمو اهداة> | ككل نو هدلو أماع ا

 كار كسا نم انلح كتمان نأ فو مَ افاصنا اءممنم انفصناف كغاب دقام غرفم نبا ىلا |

 25 دلاخ ماكتو تا 32 الو كل 0 ال نحيا لها 3 ا اهباعذ كال ا دقل 0|(

 ثيخاىف اشنو رح> رش ىف ىنر ادايز نا نيئمءوملا ريما اي لاقف دما نب دلاخ نب هللا دنع

 انفيلحو انيخا ىلع هانبا بوف سانا باقر ىلع تاحو شيرق ىفةهباصن مهتناف ءشلا|
 ماشلا نكو زاححلا 0 هل تديضذغ دقو كتئاب يأ ل_عافالا هب العفف كفيلحو '

 ماكت ع وح ةيما هوذا ماكتو دايز يفبأ 0 انق_طناف هيسيطغ كال هللاو بحا ال ني

 6-5 انئعيطش دايز ينبأ تاصوو اهيا ا دك كنا برعلا ملأ وا دايز : 2

 دايز وني ىلا دقو كلها ةر# نع يعرو كموق ضارعاو كسبا ضرعو كضرع نعا 3

 اهأ رف هل اورذن دقو هموق 2 فرش هل لدحر اذهو هب ضرب ' اي ةيواعم ناك ول ام هيف

 لجو نع هللا ةاصرم ىلع دايز ينبا ةاضرم رئثوت الو لجررلا فصتاو مهتعاف اهدعإ ام | ||

 ماحر ولو ه4أم هولا محرك د اع يفبا دلاخ هباصأ و هللاو الهاو مكب او ديزي لاقف ١ ١

 اص و مولظملا فاقناالا يدع امو ك1 هتيهول قارعلا هب طيح ام عسيمج ىف 1
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 | و طال ةرجآ الو هدب دلو هلم ادرو ةراذ ءاس ديوي .بتكو موقلا لع فرسأ
 ديزي حرصو دا,عنم هتدقال كالا ىف ادانف يردامته دوقاايفزا الول لاقو هيلع دايز

 ن* طقست ناو كسفن كفن دايز نب دابع يلا هعم بتكو ماذتمح هل لاقي ريمح نم الجر

 ءاحف هيلع يريغ د.حال الو كيذال الو كل ناطلل- الو هب هللاو كديقأف ةرعش غرف« نبا
 لاق ديزي ىلع لخداحاف اولاق هحرذاو سانلا ريض>ح: سيلا نه ينفع 1 ماخمج

 نبا نم ينديق: نا امأ جرف ىل اءاك يف لاصخ ثالث نم ةلصخ ين» رتخا نينمؤملا ريمااي هل

 هيرتخاام هللا حبق ديزي هل لاقف ىتاع برضتق ينهدقت نا اماو هنو يندب ىل* ناااماو دايز

 ةضرع تمتشو هتءاظ كياع ناك للءاعز٠ كديقال تنك اق داي ز نبا نه دوقلا امأ هناريخو

 عطش ىلدا نيبو كنب 2 ام ةءارك الو الف ه ذبو كني ةياختلا اماو هعم ىض معو

 كلذ قحتم نأ ريغ نه نه سم قع برضال تنك اق كل ترض امآأو 0

 لتقلل كوضرمع دق اوناك مهناف كتيد كيطع أ كافنل هترتخاا امم كل رينو هام لعفأ . يف
 عنب هل نحو تف ركيلا ا لولأو 8 0 يننابي الف دانز دلو نع 0

 ىتاف ديصتي موي تاذ جرخ مث هللا ءاشام 1م ماقأو لاسولا ينأ يح جرذف مهرد فال

 مث ةرصبلا نم لاق اسيا نه لاق قارعلا نه لاق ت تلبقأ نبآ نم لاقف هل را ىلع اناقهد

 ام لاق م لاقءقتعا تنب ديهابا ف رعفأ لاق هلا> ىلع لاق ناقرمدلا للف اق لاق 0 :

 مهرغالو هله لمي 00 7 اوخالاولا و َو> راسو هيوذرب برضض“ تدهعام نسحا ىلع لاق

 لا هلأ مْ ا نامالا ةلامو هللا رذتعاو هياع لذ دف دايز نب هللا د. نع يآ م 35

 ريب زلا نبا باغ يتح نام ركب ماقأف جرخو هلدوو هل ب ل ا

 ةرصبلا نع جر هل_ت5 ىلع اوعحأ دق ةريمعلا 1 نطو هدا رنا توغو قار ء,ا ّ

 د هللا دبع برع رك ذب لاقف دايز ينب ء' ىلا داعو ةرصبلا ىلا غرفم نبا داعف يراه

 هلوش هما

 عاد كفتحي اعد جايطا موي © سراف لوا تاكله ديبعا

 + ارفالا ةلكيل نهر يدا اينو عانرلاو كمآ تحس
 عايسف رادب 0 دع *# عام كسفالامو كيعلا دا

 يعانق نعزتت النا حيصت و. * اهدي دعذا زوم اله

 عاقلا ىطبب ةلفحم ءادبر * امناكجولعلايدبأ نم تذقنا

 عايشالادعو.فاخاواورثك * ادعلا ىر ات تاق مث كسا 0 0

 ىعادو مالسلاوكبةقاط يل * اهفاقفن ىغتباو كسفنب ىجناف

 عاجمجلا لزاما يف هاتقو # هم تك ؟ مير 00

 عاركب هتان نود مري مل * هشوند حامرلاوةينملا رذح

 . #2 عافيب هرئا زاخا لث. # قبلي هيلع .افيدس الها

 00 يري 2ي2يبيبيئيبييلا ريا يشتت تت بيس -(--ب"كك م”
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 قنيفال ضغط دلل لااا ا ب ني وف 2دلام ةنيضجنم ةنونشش لع نجم

 اد” اسست بطعم كا نا يي يي فيي ف تكون ا
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 أرد.م سمح ل ةادغ ربب زاانبال

 يدنلاو د املا ىلع ني ديلادعح

 ند كدنع هللا د.عأت 2

 مع رح تحا قمر رشاعمو

 اناع ةوّع نارام 1 ذا

 عاحش ريغ باقلاو همالاكب انزإ

 عاقو موي لك ةياغغب ىلوا *
 عابلا ريصق هللا ذك ع

 عا رألا سراف لسيقع ىتبو ان

  هبره 2 35 اس لاقو 0

0 

 ةيبس ينوك ربدلا كياع لاقو
 ينص ااذاع دنهت فته دقو

 اماص ىع يفد زالل ىدصق | لاقف

 اتعود طاشلو 5 فاح

 اهه>و لسغي نيعلاءاموىلوو
 ترب. كلال كافك تمدق اع

 ةريرج تر رج دق مرت نم مكف

 ةرحس تءاقءارهزةر>نءو

 اا ديلا نب دينع ريصصف

 رشاعم كنم قاذدق يذلاكقذو

 ةيصو تاغف>وا | 2-0

 2 عد 2 تاناقو

 يف كمأ ددربلا مال ا 3و

 دان تريطا يلق ارجل

 ءالذ يف لاقو ف

 يف
 تاتا كيال 1 ل

 :ع هللا ديبع غابأ الأ

 ندلرف: نم مراضتلا تعدل

 درو دز برثب له يل نبأ

 لاقو

 جالع ينب دبع هللا دبع

 ةلادتكلا تركنا كنت

 ترهموهو هّتسأ اهالوف هدعد *#

 ترقاكلذف يقوموا تنك اما *
 هذ أن الا ابحر ل

 تنم وسيع نأ 5 ركبو ©

 بولت ىلع يفاد_ءأ نارينو *
 باق سانلاب ىهدلا و نكي ناك *

 بيصت ءامدلاو موق. ىا ىلا *

 بذي ناعو رودتش هلع *

 00 2 وأ ال كسا

 ترا انمسلا ياوحألا يداه 2

 بملت سائلا تناذا م تى 03

 بدن دنهو ده ىلع تفطع *

 اوبزحمنيذلا موقلا يف كفيسب »
 ببذم ماح ءادعالا رثك ناو *

 ترعب نان .«للأيف ا 0

 * جالع ينب ديع مٌودالا دنع

 جاحملا عقن و.كيلع نرثي *
 جاحح نك كدعا ندلا ٍِق ف ان

 جاحملا طنا ايلبا فرق *

 « اضيا هيف
 ناك كاذكو هتين كاذك «
 اناددندا كما تشآل تانحاو

 700 ل لا 11 ل011 10000 ايبا يا 1 2 2 ا ا ل1111 1 قا 0 ا ا م م 22 222221 2----9-997->597-ل

 ( رشع عباسلا 7 قامالا 2



 5006-- فذ

 هب سوسو منوم ا و
 0 ىلا

 اناطبلا طينلا كمأ منتو « ادق تناك ةروع رتستف
 ةديبعيبا نعذامد نعيعا زادت نب مشاه منة عاج هاندقتا ادادعو هللا دبع ودعم (لاقو)

 اك رطل دست 0 اذهو
 يبول " نيمئابظلا 0
 سو م أ نم ا امو

 الو | ردء يءيش كن مو

 بحاصإ نمو نيحولاموب يوس
 يحالس 00 برب تفاح

 يفريثم كسار ما رشابل

 انيلع قىرؤ انباس>ا يفا

 الهج ىلع بوبذلا تيغرب

 د 5 ع اه

 جالع ينب دبع رولا ايان

 ك0 تر باو ااا

 ريمأ نم كما تسا يف رباف

 يم |نم

 يوانإا حاصْنأ توعتدكو

 كيعل نه كفيس تحف مويو

 برد> نإ ةيواعم كا اذا

 رشات ' كا نأ ده أف
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 نإ
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 نإ
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 نإ

*« 
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 عاطقنال ليح َلاَصَو لكو

 يعارذ هب قي نيم

 يىعكايلا يف لاعلل كا و

 عاذقلا ىلع ضغي سانلا مائل
 يعاتم ينعزا# ذا 3

 عادصلا عجو انؤاود كاذك

 عاركلا ةدئاز تناو تابه

 عاقب هرقل عقف كدينع

 عادولا اهاها عدوو

 عاريلا قءحال لاقي كاذك

 :١ عاجلا نيك :رلا نمره ض

 ع نكاح و : اتم لحد 0 دغ كاع

 عايضال كاد كو 2

 0 صل د تضخ كس رسل اونا كلسك  كةش ف

 عانقلا -ةعضاو:  نافس دا
 عايتراو ديدش لجن ىلع « سل هيف سعأ ناكح نكلو

 0 يا ب حام كس و اة ول هاند يف داع ناكو لاق

5 : 

 || اف لوقي

  ىنبح او>حتفا لاقف سشهدو هسرف 2 ة ودعلا ند ةسك اهظو دانع عزفف باودلا ضعب

 ف ىنعو دايز ينب « دي ا امو غرفم نبا كالذب هريعف

 اوربق ومهام ىلتق مجامح نمو * مرقنممورلاضراوبوردلاب؟

 ربا هنود مجري راهدنب # هتيم محم نمو د

 . عماج نب

 2 الو نيع 00 0 * ريخ وحاب ا
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 اورضتحا 2 0 تلا هراشت [تاعقأ »* مهةيلح ِق نار# ملكت و

 نيكع ىَرَح م اهل ناكف اذا #

 رشا مهق وفام سباق يذ طهرو * هم | 2

 ع

 اورطخاذا لهد ينب ا نهو ا هن رمسأب : قيقش ان ش

 تيطغ ريمح ينتدهش يف أ ول

 3 3 دأب 20 3 » 00 أوس نذلا مح

 لاق 0 نع دمحم نب 0 نعو 0 0 ع ا نيد( يراك

 هيف لاَقف عضو ب 55 امم ىنفارلا مال ع

 امتعشملا يبراقلا .لدتناو ىو # التقما نإ دلحلا اذ كل :
 سيلا ىلا لهذ 5 ةعام يف و قرقش ل 6 هف رغلاب لئاقم هس ام هاغ تايبأيف 1

 نايز راانب ة نب دع ) ينريخا ( ملا 7 هقنلإ ُّى 0 1 8 7 نأ 4 برضضف هد حبا

 دنع لاق لاق دانزلا يبا ن نم زلا دع و ل يعاملا هللا دع وبأ يف ءدح لآ 0

 2 42ه نإ كلوق ؛ن . ع دش 'يشب كيا 3 1 هللا و

 ري نب ل ةكركم لن نع ريتعم ت ركفناكاذ ىنذ ركف

 ريهاشلا ىف شيرت نم اهناننأ 8 ترد دقو عرشك 0 ظ

 تذب ةيمس هما .نا معزي دايز ناك ةديبع وبا لاق لودالا نع هتياور يف يديزيلا ىورو

 هيلع كلذ دري غرفم نبا لاقف مك نب هانا دز" نإ سدت 2-1 روعالا ْ

 مق ند ةيوس تناك الود نير رك را مدقأف

 ملل ابسنلايف لصالا قير ءا# يغب نم دبع لسأ نحل

 وحم غ عرفت نال اكنع 3 يندشنأ لاق ذامد ناس انت لاق مثاه ) 5 (

 ةنبالاب همريو دايز نبا

 هحيحارلا مولطلاوةحاملالهأ * اهضيضقو اهضق اشيرق غابأ
 لاو ل نكن 1 ياربعل درب # م6رواس ةي ةيح تيلتبا يلا *

 هحدأف ايالام ا نم 4 ماع ترد »# ةنوعأم م لخملا قفص

 هحلاملاخاسلاىلا فاضملا ونبو *# هراد ةك٠ ءاحطب نه ناتسد

 هحئاسلا ءابظلا نري كاذبو #* هراحم مالو هلءاثلا تدمج

 ةحانلا تالكتلا:يف دايو وكف >4 .اباسعأ لسجل - لور
 هدكافلا قودصا|ينري> كاذبو ديب هسا فويس اق اولا

 هقاصت اللول[ هل الا سيان
 لتق ا لاق فيس نع بيعش نع يأ ينندح لاق ىح نب يرشلا نإ مهارا ( ين



(548) 
 0 يل ا ا ا ا ا ا كت ا ل ل

 01 ءالا ن مهاربا نا لاقيو ديبع ينأ ن : راتلا باحصأ هلتق بازلا موي دايز نب هللا دبع

 | تبريض ينإ لاقف هبادصأ ىلا ءاجو هل_تقف هبرضف هللا دبع ىتاو اومزهملاف هتببتك ىلع لمح

 | ةناحرم نب هنلغأو كسملا هنم حافو هالجر تبسغو هادي تقرسشف نيفصن هيددقف 0

  لاقف دايز نبا وه اذاو ركذ م" هودجوف هيلع اوشتفو هلا اًواَخ هعضوم ىلا مه اذواو

 ع عرفم نبا

 هب:.ذب ارات> شاع يذلا نا

 زل الو لصلال دمع سلا
 بازلاب هللا ليتق ًادبع شاعو *
+ 1 

 تاوبانن رو هنع نكدم * ةنغاط نزر ام اذأ ايانملا نا

 د

 تاو رائط ايتاذ هكر

 هلق مرا ةارماتك © نقل دا راز عوجالم

 باساب موق ىلا تددم الو « هم:ءتف كله نع تحاز*تناآل

 بالسا دنع دابج كتكب الو * معان كتحان الو بيج قام

 اناع متع اديك ديلا نبه ا نوط اها هلا كني ال
 يناكلان دوك-!نباوةثييخلا نبال * هعرصمدنءاقحسو ادسلوقا

 ش كو ل قت عا ةرزك كلا ةلصقلاو
 ادوعق نيسراح بالا, نا * ادوعي نا ههنإو روزلا اذ يح

 ادولوملا له ليخال>و #* اماق نوئيام ريواساَن

 نم جرد الل نيثيبلا نيذهب هياع هللا تاولد ىلع نب نيسحلا لعَو 0 ةد.صت ىو لاق

 ديزي ةعس دنع ه٠ ىلا ةنيدملا

 آان, تبعد :الو ارتغم ح# بصلا قاف يف ماوسلا ترىعذال

 اديحا نا .يننددرب اياملاو * امض توملا ةفاخمأ يطعا موي

 امل قا نحمل ينثدح لاق ةقوكلاب راطنلا ىل>ءلا يسوم وبا ىدع نب دمحا ( ينئدح )

 ايدج لاق فاح يبا ن هوست نب رع !امانح لاق ين ين ”دح. لاق يرقتملا 2 1

 هيلع 0 تبارل هللاو لاق يربقملا د..س يلا نع قام نب لفوت نب كلما دبع

 دحعسملا لد يح ةرم اذه ىلعو ةرم اذ_ه ىلع دءتعإ نياحر نيد يدك وهو ماللسا

 قل زال الإ تلال هنإ كلك دع تاقف لاق نيتدبلا ماوساا ترىعذال لوآب وهو

 0000 هان اهم جرف لاق ةئيدللا نم جرخ املف ذك قحاف جرخ نا ثرااف جرخي

 يسع لاق نيدم ءاقلت هحوت املو لاق ةك وحن هجوت املو نيملاظاا نه موقلا نء ىنجم بر لاق

 دعس يلا نب هللا دبع انثدح لاق ةمادق نب رفعح ( ينريخا ) ليسا ءاود ىنيدهب نا يبر
 أ ماخم عم ةيواعم ىلا غرفم نبا مدق امل لاقىلاكسلا نإ نع ا نب ىلع ىنئدح لاق
 ذهوبا وهو م مي كى ناويش لع كو 00 دانع ن٠. هعزتناف هيلا هه>و 5

 صالا يبا ىنب نم هيلع ردق ن ا او ما ماقو هادكو ءاططعاف .ةيواتم دي
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 هن لصق نم هح دمي غرفم نبا لاقف ةيما نبا

 قاوسالايف ماقت ءانثا قوس *# نكي ملوءانثلا قوس اودتقاو

 قازرالاة.سقوسوفنلاضبق ©« مكبلا هلالا ىل..ء> اعاكف

 نبا ناك لاق ةديبع يبا نع ذامد ناسغ وبأ انثدح لاق يعازإلا دمم نب مشاه ( ينربخأ )||
 قرسو زاوهالا نيبام ها زاوهالا نم اناقهد ق'عالا ناكو قنعالا تب ديهانأ ىوهب غرفم

 ذامدنع اهءسا طقس دق يرخاو ةناخلاو ءامسإ نول لاقي تاوخا اهل ناكو سوسلاو رْذاَنمَو

 تايبا نم ديهانا هتبحاص يف هلوق كلذ نف هرعش يف ًاميج نهركذي ناكف
 ع طم مل موق ن :ىمهللأ ملسادق #* ةئما نيرععلاب ديهانأ يريس

 لوشاهمحا ءامسا يفو

 ارا. نيل نم قاليذلا لفو © اكقلكت دك 000
 السماد دعاه تنك ةالذإ 1 جاو يأ ءاسأ سس تا
 اقرمسف نافرسسم ن٠ اهلزانم © ارعلا سديم داعرالامزه قس

 اقرود نط نءناللاعف دمى * اهبانح ادصخ تلازال رثستو

 اقسفس قوف نمحبشلاتايرق يلا * زمرهمار يلا ىلعالا عوكلاهلا

 اقتعم 1 3 ىلع انتقس .* انها .ةبدراقلا تانسا دآلب

 نب مشاه نيت 0 مولا نع يرمعلا انثدح لاق يناركلا انثدح لاق ىمح 0 (

 لزت ةيواعم دنع نم غرفم نبأ لصف امل الاق ةديع ىفأ نع نا 5 ذامد انثدح لاق دمت

 2 مو نار هوحوزف هتياور ىف ميلا لاق ءارثعلا يذ لأَن ه 1 ىلع لاول

 اذاف درب همالغ هع ديصتي جرخ هتليل يف ءانبلا نر كل مويلا ناك املذ ةديع 2 كلذ

 زاوهالا نم لاق تابقأ نبأ نم غرفم نبا هل لاقف اناهداو ارطع عيدي رامح ىلع ناقهدب وه
 يأ همالفا لاقف هيلع ءاكبلا نم اهنوفج تككاع لاك من لاق غرفم نبا فاك لاق قنعأ تذب ا ديهانا اه لاقي ةناقهد تاعفام لاق هلح ىلع لاق هلام درب و ناقرسملا تفاخ فكك كحو لاق
 ك.رك | درب هل لاقف اهماا يهجو اذه نكي مل نارفاك نمحرلاب وه لاق ىلب لاق عمست اما درب

 كصالخ دعب دايز نبا ىلع مدقتو مه اذه عنض# 3 مم رك كوعوزو كنوداولالا موقلا ([

 كلهأب نباو كءضومب قو ك.ف ىلع لحرلا / قبأ دقع 3 4م دوعالو ه صح أ ريغ ن ها هكا ش

 نهرلب وه كنع اذ عد لاق هراتخمامو ذشنح تنك كمزع دج ناف: كا ىف ١
 هلهأ م نأ ريغ نه ههجول ىض»و اهربغ *ىش ىلع جرعالو زاوعالا نع لذي ا
 هبد.صق لاقو |

 اران' روم هلا: قربلا نمل 8 ا و ظ

 ارايدلاو لزانملا ,ىنرك ذو * قوش جاهف ءاشعلا هل تدق

 اراكدا بلقلل نمو نيلب * تارفتم نادحلل رايد ©



 ينم نيملا عومد كلمأ مف

 جاي رص نم ىرقلاف قرعسإ

 الأف 0 يدحاصل َتاَقف

 عليج ومحو اودغام ةياب

 ني ذنم كدةملا وكب لاقف

 نيفس ما 1 ةل> دب

 0 اذ 0 0 غممسأ و

 أرافقلا 0 ريدف

 اراويلاسردلاانةودرك اذن

 اراعا رحتي يصلا داكف

 ا راس ىلا نا م * نار

 لل

 اراود امعا سعذا و

 | رادعلاعلَخق َّظ رقمتوصو

 )0 آنآ مأَنَأ هبلا لسرأو هل ضرءإ لف همدقم دايز نب هللا ديما ركذف ةرصصبلا مدقف لاق

 1 يأ ماهد- ع 0 زاوهالا ىلآ د مفلتخا ل | ةرمصبلاب م امن

 | ظن 6 د - ال 0 سلا ا ( يا ينا هل لاَقف دايز نإ هللأ كينع

 1 ىلع مدق تح 0 ُُ تش ثيح لاق هنع يحأ نأ لذ نا ا يناسا ىلع ربمالا

 7 1! هاطعاف 31و سراف ىلع دايز نإ هللا دينع لماع ذكمو وهو يثراخلا روعالا 3 كب 1

 1 هللا كيبع نيد خا ( يرحأ ) ديهانأ اعاطعأف زاوهالا | معامدس ف مهرد ف نيثالث

 1 ا هللا دنع نأ ةناوع نع م 0 2ك لاق خيش 2 املس | ل2 لاق 1 نا

 | كلملف يل قاف ناتسحس ىلا تهجوت, دق ينا غرفم نب ديزب ىلا بتك 7 نأ نإ

 1 لاتسحس مدق تح جرخو غرفم نبا زهحت كبار مدي الو مدن 0 ل ل نا

 4 : : مع 2 هلواطن ىل_ه>و مدخو شرفو لزنع هل سما 1 تءانطاب هلغشق هيلع لخدف 1

 | يناثلا مويلا يف هب اعد مث هل ءيبه دق يذلا لزنملا ىلا هفرص من هب هل ىمأ ام هل متتسا دق هنا
 1 يذقال نا تلجر لءالا كل جفاو ةدعب ةقش ىلا تمم دق كنا غرفم نإ اب هل لاف

 , َ هللاو لاقف هدب ءانغلاب يل نق ناتسحس متاح 1 و تالا نع كن نغالو كنيد ك كنع

 ١ كنب نةبقالو ناعفال هللاو امأ هللا دينع لاف ىف يف ناكام ريمالا 0

 أ الإ لاو ة ةنامو ةفد_صو ةئامو مهرد فلا ةناع هلارحأو كتلص نادحالو يد

 2: ' هل لاقو هناوعأو هناملغ نم ةمدخلا ةيقكي نعو فلالا ةثثاملا ىوسأ هدلب ىلا قفني ام

 ]| هعيشو لع ا 37 ءاانةسجت دك هماقم ناكو رئاح الو فخي متمال نأر ةسلا ةقح نم نا

 | عدوملل يغبذي هنأ غرفم نإ اي هل لاق مث قلاز اذ لاش ارم يول ىلع هير 5. ىلا هللا دييع

 ا اي كنلط' ندعو صر ا 23 نم انأو ت ك0 3 ماكتمالو فرمصني نأ

 زءرهمأر قا عرفم نبا راسو لاق مالسلاو دف دوعت نأ كل اذ اذاو يف كئاجرو

 : رحبأ : هب رش لزتف

 '0 لجل لوألا ذهل لع جتك ول كنا ااتكك ةلفاقلا يف ا طور اذاو َراوهالا ةناقهد

 ا! ينع كلدش دق هللا ديبع هكاطعأ يذلا لالا نا تملع دق نكلو كالقث رياست لو يلل

 . ْ قنعأ هال كاك "لالا ادع ل عرف 5 ا تلاَقف رالا سد هللا تت



 سب شن ذا 010 0

 3 5 ٠ ( با ) ٍ

 هل اهلوق تاوج يف ريحا هبال لاقددقو ارح هنث كوش نأ لع الاماطو 001000
 عمجا ةنامحال اذ_هو د نإ را ةنساأاب هللأ ديبع ينادح

 اهاهاو اهارا نا يفعل 00

 أن دعل كاك دل تلك امريخو

 ا وىارس كاذفلاح لصف

 علطت اهلا يدفن تامج دقف

 عبصا هللا ىلا اموب تمفر امو # ةحيشو دح تمادام كرا

 دع

 نب

 مقنبو رضي ال لوسر يأو © ءاهلوسر ينامأ ال ارآ تلقو
 نب

 ميتا كايا * يو_ولاب ةناحاي ىل» يفاو

 انما ثيح انغأب دو هل اولاق زاوهالا ىلا هعم ةركب يأ ن هللا دنع لشر تيههااك كا

 ماقاو كل وهف كراد لخدام لك اها لاقو بابلا حتفت نا قنعا ةنبا سما مث لجا لاق

 هحامتساو هانا الا نغم الو فيرظ قبب ف بر رغلا' نايتف نم هل اوناك ءامد اعذو راوؤل
 هعمو ديهانا قراشي ملو مهاطعأف مأشلا و ةفوكلاو ةرصيلا لها نم هودصق ةعامج

 هدوحو هقالخاو وه فيكو ةركب يلا نب هللا ديبع نع هنولاسي موقلا لجو لاملا نم يش

 لاق

 مراكملا تاق ديبع تاقف © ىدتلاز ءقا رعلا لهأ يف انا

 ماك ن ركبنا ادوج كيسحود# ةلَخر ناجح كط 5
 ماردلا لدو:ماغرض ةدشن * ايلاق  تايزكملا لال 5

 ٌثافتملا جدافلا دنع موقلا ايح * تقاطا دقطاةروساماذاٍلحو

 مساوملا لهأ ناكرلا امدح « ةسعياص يح لك يف هل ناو

 محاعالاةادعمارمسم نود نمو # هؤافوو هدو هيلا ىناعد

 ملا ةلا نم الح نيمويو: * هراوح يف ةعجالا قب 0

 مداوقلا ممص نم يثير تبناف * العلاب هللا هناز يتاعد نا ىلا

 ملاح ثاغضاك تسيل ةدوع دعف * غرفم نبااي تئشام اذا لاقو

 مشاح ريغ مكتجام اذا دوعبأ *# هراد هللا دعبي ال هل تاقف
 مراكالا ةزع مر 0 «دضايح تدروذاىدروتدحأو

 مئاظعلا عفدلوأ عفنل هاوس © ااا
 ماغ ريغ هدفر يطع ا ل كفل انها كدللا 06 يع ناو

 ردقو هاح هلاؤاجر غرفم نب ةعبر نب ديزي مث غرفم نب ورم نكد لاقو

 أ قف هش ناس ناف حالصو لضنو ندااذو ةورتو لام اذ ناكو ناطادلا د

 كادف تاعح ىمعاي هل لاقف اموب أنا هيلع رك اءاف اهب هريعيو هلذعبو هتقيشع ديهانأ

 : لع يون نا تف> دق مسرد فلا نيثال“ نم و اهب موق "0 ةحاح زاوهالاب ىل نا

 ينام رغ ىلع كهاجم ينايعتو يل بلاطت ى> املا ىهم ءانع | مث 90 كنا ناق



 ىلع نينمؤملا 57 لماع ناكذا املع سابع نا هفاذت ١ 2 د45 نتا وار ناكو

 7 نيح 0 اودالا 0 اع 00 هرم ملا ىلع هلا ىلعو 6-4 لع هللا تاولخ للااط ينأ نا

 همهار دل لاش يذلا هيلعأ 3 سدق يف وأ 0 نب نوع. ه 4وم عزم نأ هرع عر مم نإ

 هحونو ةئيفس 50 8 جورخلا ىلا ءاخأ يح همعإ م ن لزب و ةيوعالا مويلا

 ا0| (رجلاو ككيزإ نحب يرو 2 ةاتعلا ( ىلإ تتضحو دارعألا ىلا

 رخ 0001 ا ام ارو فرش نيمو ايلزتو تاكا وب يناذ كيراوج عم

 الهفا هللا كحبق هل لاق هع اهار املف اهلاو اهلحو اهيزو ايه يف مهعم تنلجو مهلا

 هللاو اهناف. لاق هللاو ع لاق كنم اذه دحلا لاق هذه لم تقلع تعد تاغفام كلغف ذأ

 ىلا هع فرصناف انب لحرأ مالغاي اذهل ينتصحشا انا ثياب لاقف اميعب هذه

 رببزلا 0 بءصم مايا ق نوءاطلا ٍِق علا يَ كلذل ددرمبإ لَ مو أعم وه ماقاو ةرصملا

 ةيش نب رم انثدح الاق يراوملا رصأ نب بييحو يرهوجلا زيزءاا دبع نب دمحا ( ينربخا )

 لع نس ع اوقلطنا مهأ لاقف ندب هلام ع عرفم نب ديرب مزل لاق يدحملا انثدح لاق

 ناكف هب اوةلطناف يف ع اوضقيف ينوريف هدنع نم فارشالا جري نأ ى ع ريمالا باب

 لاتعاأ لاق ءار 7 تاكا حاط اذار رعت نإ سا ذيع نب رع اما جرخ نم لوا

 لاك اهلا قوعس لاق 357 لاق ىلع مهل نيدب ىنومزا ءالؤه يئامرغ لاق انهه كدمقا ام

 له لاقف هبحاص ل اا لارا نزع ىلا جرخ مث مهرد فال | ةرششع اهنم يلع

 ؛ اهاثم ىلعذ لاق مهرد هقول رع ءض اولاق عند اش لاق نالف معأ اولق ىلذ ع 5

 اونمض يف 32 ةقلادت نم 21 كيلا رشا هرم رمي نو 7 سانلا لج مث لاق

 | اردام جر نيفلا كب نبع, حج كي ةركب يأ نب هللا دبع لمأي ناكو انلأ نيرا

 1 6 | هب م دقو ًاموزا» غرفم نبا تورم كنا هل ليقف هتب غابي داكح ىد جر هر 0

 3 امجار ر 1ع تلفاح يلا نظي نأ ل يفا ا لاقف هنع ون مْصف فارشالا

 | 0 يناومزمب ءالؤه يئاءرغ لاق اذهه كساهي ام نامه اقل لاف .ادعاق ءديجوف
 كنيد ىلعو اب عت.تساف لاق اه نوديرأ لاق كت نمض كو لاق افلا نومبس 00

 هف لاقف عمجا

 #3 بصنس لو ا تسل

 * يذلاداوملا باساب تشع

 * ةرغ هل لواهب فك نم
 مراعلا نمزلا ىف اهؤايكت * تدراح اذا سانلا معطملا

 *ئ

 نإ

 ان

 متاح ينأ كابس فاما ل

 متاسخلاب لاومالا ميال
 ماع ند هاداع َن لأ

 مزاللا ةبركلا دنع يمالل * اجالا موب ةطخلا لصافلاو

 مئاللاك شيال امو ين 0 انيح هترواح

 ملاظ نك*و امون تود حماك تماش ودع نم
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 مراصق ل وريذ ضيبإب * ةرغ ىلع توملا د
 مدق لاق هيب ع قدا نب دامح ىنثدح لاق يندملا كد وبأ ىف ل 0 و (

 داع مث زا وهالا ىتأ مل ةرصبلا ىلا جر مث اريثك الام تاسأو زها ف ةفركلا ىودب

 نبا فرمب ال وهو ىنغت لقعم ره يف ناك اذا يح 4نيفس يف عرفم نبا بحصف ةرتصنلا ىلا

 هلوشب عرفم

 0 وم :كاذ قربلا لفل # :اناطتسان ةناقعأ قر

 ةرصصبلا ىلا امجارركمن هينغي وهور كف زاوهالا ىلا انبرك حالءايلاقو غرف٠ نبا برطف لاق

 ك5 غرفم نبا لصوو لاق تودلا اذه ديعب وهو هعم اوركو
 «.٠ وص

 همداني ن. هل يريغ امو اعدن * اريختم يف ل>ذاىوبلاتيضر

 ه.ساقأو لم أمن هساش # هليبو سب ريصلا نملك ةطاعأ

 يكملا ن د ياشهلا نع 0 ولا جزره نامحد نب ريب ف ءاتغااو راشدا رعشلا نا لاش

 نينقتلل نايم ىلا 0 ريب زأا 0 باتكلا مدقتم يف ف هؤالوو ةيسأو هيبأ رابعا ل دق

 همايأ ف نونفملا ناكو زاحمجلا . نم د.ثرلا ىلع مدقو ةعنصلا ُُق نا“ هدقتما باريضلا ةاورلا

 عماج نا بزد> يف رخالاو قدا هنباو يلسوللا م ما 1 كر يف امدحأ نيز

 ناكل ٍبصعتلاو بزد>الا اذه بام | كك وأ 0 ن مهارب انك يدولا 3

 لاو هبا نع قدح _.با 01 داح ىنادح لاو در م نإ 7-5 ) ينريخاف ١ قدحسا نيبو هدب

 الفقع لحر نم كا لدحر هدم مدق زاحطلا ند ديسرلا ىلع نامحد 03 ريب زاا مدق ا

 هللا داس هوخأ هعم مدقو كيذك هلق هوبأ ناكو | افوو 67-5 ايداو انيدو المو

 ريب زااب قاحا تب أ ينال . تاقؤ لضفلا ريدر 3 قم ع اعف | ساحو دعم 0 ىلا را املف

 تاقفناديملايف ندتمي اتاداوهطاو ليذتلاو نظاا 'ىجي ال اذهلاقف د لك لأ ند نأ

 ءافططاف همدشو ربب زاالضفناب اينغ اءاف كسار ف فرعا لاقو كدءذضف هرارذ هنيع دا وحافدل

 نع م اريثك" ءاَنغ ديشرلا ينغو انزيح يف راصو هائقصوو هانظرقو اندشال هّيفطصاو يبا

 دق لاقو ءاوتلالاض.يوتلاف يا ند ايش هينغل نا دش لا هلا اهو نسحاو داحاف نيمدقتلا

 نءههيلعدفو نمو هم د ن“ هنرمض# ن . ءانغو نيسكلااو قلد ءانغ نيئمؤملا 3 ميك

 كلذ يهب للدو 4ونص ند ف هيدغل نأ هيلع مسقأف يمص ن . 0 نأ ىدع امو نييزاححلا

 : 5 كانغ توص لوأ ناكف

 انيا

 هسا وص

 لولطلا ين سيلف ناكر" لخرلا ناسيوشا ل
 يش ا

 ( رثع عباسلا + يلاثألا ب151
3 



) 4 

 11100 ناشف اع دل د كل تمعاو زابلا ىلوت دق
 براطف اماع ن : علك الا 423: ةئاسحع ةعبص هللاو تءمسق لاق لقت فري.ة> توصلا اذه ن نأ

 ا هالو مهرد نفل نيثالثب هلر آو تاع ثالث توصلا اذه هداعتساو د.شرلا

 هعم ناكف يدوملا ن مهارب | ةيزح ىلا هللا دع داحماو ام دحاوك انعم ريبز لزب 5 مّ مهرد

 اكول ريبز ناكول لوقلا كل 01 1 لأ لإ ع يي ردك تقكف ينال ت 3 1 لاق

 1 يا نأ ىلع يفت تباط ام اكولمت هللا ديع ناك ولو رانيد لان شم هتيم 3

 لاق ينالد.صلا دحأ نب ناوضر ( ىنثدح ) ينيفكي اع ينتجحأ دق تاقف ارانيد نيرشع نم

 ريخشب نبث رح انبدممو يدهملا نمهاربا قحسا وبأ ينثدح لاق مهاربا نبف سوي انثدح
 تقو يف هءودق قشاو اي مالسلا ةنيدمىلاناحد نب ريب زلا صاخشأ يف بت 5 ىكوااوا

 ىلإ مالسلا ةتيدع ريبرلا .ماقأف ناتس ريطديمصا زمره رادنب.ةبراحل يرلا ىلا ديشرلا جري

 هانغف ةيسامثلا فرعي يذلا عضوملا وهو ةنارزيألاب هيلع لخد مدق املف ديشرلا لخد نا

 0000 00 كذو هيج دياددشزلا ىف ارا وه هلق رمش ىف اودس تانغ لوأ ىف

 وهو ناتسربط

 كتسوص
 زرحامللا ةعئم ىف هراصتاو « زحمع سل هللا بز> ناالا

 ززءتمللا دب اعوط هل تلذو « هيما نورط ىهعي نأ هللا يبا

 زد>ءى سياف ام. براه ىلا *تدتغاواتحارءادوسااةيارلااذا

 ير ناد مالسالل ريكو © 5 نورطت عاطل

 مهاربارك ذو سنجم ريغهيفوهو لذي باتك ىفالا انتكلا نع نتف اون. ت وصلا اذهدجاب

 0 3 دوجوم وهو ةيهاتعلا ينال ر هشلأ طخ ادهو ا رسب زال رعشلانأ ىدهملا نبا

 التل هل رغاوءانعلاو رعد ثاا ديشرلا نحت ساف قدعسا وبلا ديشرأا اهب حدمةليوط ةديصقن

 وهو اينان انوص ينغ 3 ا ثكمو هيلا تك 39

 كس وص
 انرام اذا لازغلا 0 <و * ماقسلا يفثبإ نيفيلك روجاو

 ينمأ قَد ناكل 3 طاعو * ههحو ىلع مادملا تبرش

 ىنغلا لبو اظ> رجالا نه © هب يجرأ ادع تاقو

 انا دايعلا 10 ءا هللا هب * يذلا مامالا كاذب ين-عاو.

 ا راند فلا هل سعأ يت َو> توصلا نه غرف اه لاق قاطم ليش يبان توحلا اذه نحل

 يع (ينرب>أ ) مايالا ن 1 هي 0 ةفراط تلو هلق لغإ فو هضق

 رارطقلا نع ةيويوبأ“ ىتدحع لاقادعس ىنأ نب هللا دبع انثدح لاق قارولا نيسحلا نبا

 مدنتلاو مباع 2 145 ةكءاربلا هلق دعب ه.شراا ناك لاق سيح نب د نع



 (ا7ه)ذ

 رعشلاو امويهانغف هكرحيو ينمملا اذهىف هينغي نأكف نامحد نب ريبزلا كلذل نطفف مب هلمفام ىلع
 دس ىنب نمةأسمال

 دوقلا رضال نمو لازنلا موي * مهماصخلادجاذا موصخال نه

 دوهشم سانا يدا ون نم عج يف * هب نيقطانلا تيفك دق فةومو

 دودرم ربغلوقو ظافطادتع « ستام ريغ ناساب ةنحوت

 رفع> ودلاخ نب ىحب هب فصي رعشلا اذه لئاقناك كحنو هل لاقف ا ديشرلا هل لاقف

 نع ىحي نب نيسحلا (قربخا) ةننش لص ريبزلا لصوو هفعومد ترح ى> عبو ىحي نبا
 هللا قاخ هشاو مهرد م ءانغلا ىلع ىزاشت ناشد نك انةلزع ينأ ناك لاق دام

 لوقيربب زاايفو ادع اليضفنهن و> او ا ىلعنامج د نب ريبزاا لذش ناكو هللادع نبأ ءائغاب

 وهو ءانغ هيف هلو قحسا

 دبس
 ماقسوضنو يوه عيرص ايص * 1 األمم

 مامحو ةمامح حون قوشال © هحاهو ندتساف ةيحالا 0

 مالس هلهاو قارملا ايح © هناالا ردصلا ىفام دس ل

 مامزب هداقو هيلا اقوش « هباحأت يوولل عاد هاعدو

 ةقرلاب وهو قحتسا هلاق رْشلا" اذهو ورمع نع يطسوا لوأ لقت قحسال ءاشلاو ١
 لاق رصن نن دمحم نب ىلع ينثدح لاف ىمع ( ينربخ ) قارعلا ىلا: قوشتي ديشرلا عم

 امونجرخو 0 دضرلا عم 5 قحسإ يل لاق لاق ل.ء.سا نب نودمح نع ىدح ىنثدح

 قارخا وىلحأواب .طودادغب ينرك ذف نامحد نيريبزاا رياسأةيكوم يف ت :5و دضيااغ راك ىلا

 كلامريب زلا يل لاقف يناكبأ يح ركفو مه يل ضرعو ًاديدش اقود كلذل تقةوشنف يرحو

 تاقو يل ض سعام هيلا توكشفدت ا انأاي

 ماقس وضأ وىوه عب !رصايص #* ماوعلا ا اب كِنسدي دقَسأ ١

 ساج املق ان تاربالا ىف تع:صف ديثرلا ىلا ئدتس ريخلا ناكل , تاسالا قا ركل

 تدر ام تعلبو تقوشو قدسااب هللاو تقوت 5 لاف هايأ هتيئفف تأدتبا تريشلل ديشرلا

 (يوخأ) م أ دعب دادغإ ىلإ لحرو افلا لربما رص 320 مهرد فلا نيثالثب يل سأو

 ل | لس 1 هب ىبخأو قحسإ يل لاق لاق ىنأ ينربخأ لاق م حاملا ىحي نب ىلع نب ىحت

 قحسا ن ءشكلام نب هللا دنع نب دمم ىنثدح لاق دعس ينأ 1 31 دبع انثدح لاق

 3 عيب رلا نب لضفلا ليه دق لاقف هّتستحءاق اءاسم موي تاذ نامحد نب ريبزلا ىءاح لاق

 تاقف هللا ري

 برطنو امو نيهاللا عم اوهلثو #* برشا كيو م اوملا | اأأي مفأ

 بضغي لضفاا كرا 36 هذلا *# هريخ ءاح دقم وبلا رازام اذ



 (ا/ك)
 011 1 ا ؟+ششلشلسللللالالالالالا__ي_ ببيت

 أ ثيدملابهثدط هنعهرخ أت بيس نع هلاسف لضفلا ىلإ ريب زلاراس مث انموب ىقاب انبرسشف ىدنع ماقأف لاق

 تاقف لاق هيلا ةعقر يل لصوب الو هيلع

 اناك مك كاضر يع كدعإ م امو »# انايضغ تددام ساكلا ىلع مارح

 00 ةءاننالا ع يندوءآ »* كنذلا مو تاس 1 نف يناف نسحاف

 3 "11 نسحلا ( رخو ) هيلع ناكام ىلإ يل داعو ين-ع ىضرو كدحضف اهايإ ههدثناو لاق

 3 ا ْ نوع ىف تلقو هيف دازو رد الا 3 ذام و< 1 لف ريا 3 هنأ نع داح نع ىحن نا

 هيحاج

 نوك ناك اذإ ةدع يل 3 * نوع كلم سلنوعاب نوع

 : و كرضري مالغ ل ه#_ذفلا يذرذنا هللاو ىدنع كل

 1| هلوقب كل ضرع امنا كليو هل لاقو كحض اهأر5 املف ًاميج نيرعشلاب لضفلا نوع يقأف
 1 ١ َ نأ ا رعأ ا 0 نأ 0 ناف ا قدعو دق لامتؤ ةءوسلاب كدضرب مالغ

 : ١ هللا, ءينئدح لاق ىلع نب ندا (ىتريذا ( ينع ىخذرودهنلا ترصفهلوسر ينااو "ل ل

 011 ريبزلا يدنع ناك لاق قدحسا ىنثد> لاق كلام نب هللا ديع نب د# ينئدح لاق دعس ىنا نا

 قحسا نحل تدئفف اموي نامحد نبا

 211! ندحأهينغأ انأو وصلا اذهكِبأ نعتذخأ دقوديلاذاتسالا نب ذاتسالا تنأ ريبزلا يل لاقف
 ١ : 0 تاقفانيح التو كنمءانغ نس> |هللاوان أف لاقو يضف كلذكك لذ ن وكي نا ب>الىفا هللاودل تاَقف

 - | لاقانيلععلطي نملوأب مكمل يف ىضرن و كانهانبرشواناك !نوكيف ةقرلا ءارح ىلا جرخم مه هل

 3 | بانلاب ضرالا رف يثيح لبقافتارفلاىلع برست ائسلجو انيارشثوانماعط انِح راف لعفا

 | توصلاىنغف ءانغلاب رببزلا يتردبو ةائيقسو هانمعطاف هانوعدف مءأ لاق اذ ىضرتا هل تلقف

 3 ةعانم ىشحلا يناماتف هتننذف دوعلا تَددَعَ 4 يف ريب زلا عمط تح هسار كرحو قتيلا براطف

 ا ريبزلا لاو يحض ليف 100 ينا 1 ف هنود اه دمو رع ناطيش ياو حاص 2

 هةنسح وم

 0 ا للا لال اقلا شر نوكأ
 لوصاتائانلادنع كا مب *# رشاعم دعإ شعغلا ذلا فكأو

 || دا نع رصنبلا يرجح يف ةبابسلاب لوا ليقث مهاربال ءانفلاو ةيهاتملا ينال رعشلا

 5 مف
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 تاك ذاعاو عيبرلا نب لضفلا حدع هدو ةيهاتملا يبأ نب دمحم نب يوقلا دع ديوس 3

 حدم 2 لوش امفو كولا تاسالا 0 هربغ ىلإ م ند سانلا ن“ نال انه كلذ

 ميرا نب لفل
 لولاك عيبرلا لإ لَع نك ان تايد 0 لئابق

 لوح راكلا ريخلا ند املع #* مولع ينأ 2 رع 1

 لوش نيح كلما نال و »2 سدا رطا 1

 لوز ثيح ناسحالا عم لوز 3* 4 -- كك كد نازيم كل.الو

 لحر 0 لاق ريب زلا 2 لاق يل ىلا د نب ةريشملا كك لاق ىلوصلا ) يثدح 3

 لاق مث هتايل نر هنع يدر : ناديأف هاش مْ رفعح أ ىلع 0 بضغ لاق فيش ند

 رعشلا اذه ىف ءانغ عمسف ةس ةدايز يا ردقو ءاملا ىلا ر ظن دءقفا ولءفذ ةل>د ىلعىل اوشرفأ

 سس وص

 رم هيه ما داون وك لات كل يح كاذامو
 بيطيف مكحريط ىت# مكيلا ه يهتلا اذاف ا اا

 53 5 نم باقلا ىلا # 3 4 ملحد قرح ك1 كام

 ةيحاذلا ن نع هلأ مق يلع ب ولاب لمر فيفخ ناحد نب ريب زال ءانعلاو فذحالا نإ سسايعلل رعشلا

 هايفناخد نب ربزلا وه اذاف ينغللاب ثمعأ 5 هلا .ثعف ندسملا نإ اراد لاقف ءانغلا اهف ل

 ةينغل ريبزلا لءحو هاي هدانا 6 رشد رضحاف تعال كب نءايعلل وه لاف ردشلا كك

 هلوذ> د بيس نع تاق رفع ا ىلا لخدف ماقو 2 ىد |مديعتسا وهو هدشش سانعو

 ماقو املا ردح اف ةقرلاب وهو دادغب د.شرلا قوشت لاق نودمح هد> نع دهم نب ىلع ينادح

 اْنبو هب تناك ةيضاغمل اهفاخ نوف هل ةيظخ تناكو هيراو>- ضعب كانه فاخو ةدم اهب

 اهف لاقو اديدش اقوشت اهقوشتف
5 5 

5--- 

 حلا 5 ا - خيلبا 0 0 0

 ا نهد اسال هفيل 4 ف ا ىلع ناعأ ند ان

 0 3 ناجحا نب يوه -* ييديش ند ريسلاو ا

 0 0 1 نبا ا ب مال نب ملسو 0 نب نيسحو فريرط نبا
/ 



 (ا7م

 ان نيرشثع هيف اولبعدقلف لاق ان هيف مكنم دحاو لك لمعيل لاقو رمشلا مهطعأو ىمعالا |

 ” اها نودرتماخ زاحاو ادهش ناهعا هب يخمماهدحو ريبزلا ندلب الااهتم يئااش |

 يلعسولاب ليقث ىناث امف حاماو يلطسولاب يروذام هنو تايبالا هذه يف مهاربا ىنغ ةينس |إ

 ليق' ف.ةذخ نامح د نب م زالو يلع واب لو ليق' ىلا نبالو رسحصنبلاب لَم مو عماج نالو 9

 نيسحالو يلع # ولاب كفو قحسالو يلع - ولاب كمي فر. فخ ىلءءالو رضنيلا ي ر#ء يف ةبا.سلاب

 يلع ولا 5 زر< نبا

 تس وص
 ركنا مظعلا 00 « رئعدجلا اذا دحلا 0

 0 0 0 فيقذخ ا ا لاو ر!رلا قامعلل ر هشللا :

 م7 هريخو قابيلا 0 7-0

 قاسلا هل لبقو ةييلس يرادلا قظنحلا ةساب نب ةمادق نب نحم نب بيؤذ نب دمع همسا ||
 |ىعاش ناكو نامح 1 م هوب الو وه دلو لوألا هر ةرفص ديدش ناك هنا يرسل وهو

 هرموع يق مهدهاش نيذلا ءاأ ارذشلا ءارظن نم ل 4 -ايعلا ةلودلا أ روش ند اطسوتم از | :>ار

 (قرخا) ةلج الا ا داقاف الوق 24ه ايهاد اه طل نكد كي و ناو مو مو عجشأ ل

 24 كلملادبعنا يدسالا طابو 0 نيج و ع هسأ نع ق>سان داج | لاق هلا ين نبا

 كيلعركي اذا ديشرلا هللاقف .تاسبالا دحلا شعاناب هدشن و ديشرلا ىلع ينامعلا لدا اص

 هليق:-اديشرلا لذدامل ريح لاقو قدحسالاق اب ون نيسمح ورانيدفال | ةمح هطعالضفاب انعسر

 هادانةب رصت املق ىت اعلا

 8 اذكات مق تلحر ا 8 انمدنيمزك الان اان نونه
 ايصلاو بونلاعر ال تباط *« ايرغملا مْوَت دادغب ضرأ نم

 انوصت امو رمهتأ ند 0 »# اير يح انا ثغلا كلا راو نب

 *# اد مو اح رمو ايحرش ا

 روهيوحدللار ةهد نإ دع (ينريخا) هّءلصل ز>اوالهاو يتامعاب اء سم كو كد هس رأا هل لاَقؤ

 ىحينبلضفلاهجواملى دعلالاق لاق داح نب ىسومنبد#ث ا ”د> لاق يال د صلانإاب فورعملا دربملا

 ىلع موقلا م و "0 مطزمف د هسا ةعببلا ىلع هنوضخ ديشرلا كَ ناش 7-0 > نمدفولا

 رمصس ند لخبوجال ر غا ه رهةيه ريخاناتا ال #

 روغلاودحتما كارلاو « رصبملاو يفوكلاهب ءاج
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 راسه ي4ه>وو ينال و * ريحت سلا امو سانلا ريح

 ا مكيسح لاحرالو

 كاد اذه لقا اانيه ناك دف
 نأ نك

 ارش اريرعو اهو
 ردم دق ام لا[
 نهزالا نع الا لعالا ل دقو

 أ ماع ناك نإ ههجوب

 رأي اهدق ناك

 اورشي:-او هب سانلا جماو

 اوركشي نا مهقح نهو اك

 ردنعلا باط ثدح ف 0

 اورو أوعزوو ا

 اوردصأ 8 مزال اودرواو

 و رس لاحول فلا 5

 رمل مغ الإ سائلام

 راسب اهكرطا ليلا ل
 نيكل ال كاب انيلع نماف

 رظني ال نه لخو انل رظناو

 روظي ال مج.حم يف ريخال

 ردت هاف 520 دقو

 نوعسأ مأ هب مئان 5 0

 رؤي ثيدحلاو ي رعش كلو

 رحعضصاو انروما ىلع افوذ

 رشعمو رمعم بتوع نال

 رزوبو مهيد مف كلم | #

 رذصا كاذو مورلا بحاصأ

 صولا اذهو جاملا كاذو
 ربك الا ياو ءافاخلاو ان

 ره ال قارملا ل معاو

 نب

* 

# 

 ان

+ 

+ 

 < 2" او رسمك د اا

 هي

 ىك دقف

 زيدل اما ان عقم هاك ف كلاو

 رطسي يذلا مسا

 رطل يذلا نيك ككل وب

 نييتماو ١5 سما 0 ةياعك

 *  اوريكو م«رل اوالهو

 روعي كلم داو تنس د

 ركن اهاع ناك نم حاطو

 اور.ثف مهكلا اوضه ذا

 أوربد ام اومكحاف اوريدو
 0 مزحلاو

 # روطملا ةفياخلا اهيااي

 ضظلاو نان 1 قطا
 ردطخغ عارب 2. 1 منا

 # فني الف بئذلا مو

 رمل مآد ام ةروهشم

 رمش كوبأ ناك م رسجأو

 رك ال هن تاكج الو
 رظتن يذلام يرءش تيلف

 « ندم ال دج ىف كلك

 نو 0 الا لم

 ةغةنب يذلا هللاو هللاو

 روس

5 

 03 ارم هنو

 اورضتنا نيل موقلا فو دقو
4 7 

 ردح ال رحبلا اذ_هو 4م

 37 رفءع>و دلع هب يمني

 رس<ه:ءو مشاه نه هعسو

 اورسوب َىَح ةرمسءلا ي وذ مم



 (م)

 موج در هع تابارقلا يوذ ان اور اهولو أ لاحرلا قل

 رصاسف هل محرال كلملاو »+ اوركتاو مه ىعأ لذو م

 ا ا او نما مكحاف * اوريفت دق سانلاو محر اد

 هير دوال صالا اذه لاذ

 011 هللاو أ لاَ دهعاا دهم ةيالوب يفامحاي رس 95 د.شرلا هل لاق هن 0 نم غرف املف |

 5 000 ل! ذا سارللو دارا روزلا ةارللو تبدلت ةندجلا ضرالا ئرشب نيتمؤملا

 0 يحسم لاق هللا 0 كل اق زاق هاله يرومو هدو يماحو هددو جليس هند لاق كاذ ا

 ىلا او ةيغرلا عض ذاوع هقعأاه يبا رعأ ن م هللا هلئاق لاقو دي لا مسي نادعسلاك ظ

 امأ ءانثلاب ميدلام حاس الل نيذلاو .مزعلاو مزحلا نها 0 ياو ةدئاعلاو لذا لع |

 نأ ءاغأ ولو يداها سش 0 يدهملا كدسنو روصطنملا 7 هللا دمع ُق فرىعال ينإ هللاو

 هيو روم نب مساقلا نب د#ع انثدح لاق ىلعنب نسما ) ينربخأ 06 ءأا هنسنل ةعبارلا ىلا هلا ِْ
 0١ نك يسوم نإ دم نع رفمج نب دم هب ينربخأو يفابيش 1 نسحلا نب ىلع !:دح لاق 1

 |0007 قاطلا دلع وبأ قربخأ لاق يلادعلا نسحخلا نب لع نع يحاوضلا دم يبا نع

 هيلع لخدف ءارعشال ساجو ًامويديشر | ترضح لاق لضفلا يريخأ لاق يئاطلا ةنض نا

 ىمنا ىح هفف هل ةزو>راهدشنا ا ةقنكلاو دس د16 املا تلو 2 0 ْ

 # همدق مف ءانانعر دقو نب

 يلجر ىلع موا لع ودم هيد 0 را مسبق لإ

 ا ىلع ىتا ىدح ردهم 0 ّق يناعاا نو 0 نأ ماقلاب 0 دسهعلا هانلو

 خييشلا اذه ةزئاح كيلع مداقإب هل لاقف هيوخا عم ساجف ديشرلا هيلا أموأف مماقلا لبقاو

 ديم نب دم ( ينربخلا ) ةدرفم ىرخا ةزئاجم مساقلا هلرصاو ةزئاجم ديشرلا هل سعاو ك.كح

 يعيعلا رحلا يلا ىلع يئامعلا بيؤذ نب دع لخد لاق هبا نع قحسا نب دا انثدح لاق

 هش لاَقف ءاسكب هلل>و هاقسو هيمطاف ةرصيلاب

 رقلا تاريس انع عقدي * رحلا نيعل رحلا ابا نا

 رحلايف ةيؤتكم ةفطنو * ربلا زدحو محشلاو محللاب

 00 < 5 1-0 د رمل 0



 ا سيجا ا ل
 هن دمصقل كلما دبع عادمو ءارعشلا 00 ايدل لودولا 2 د.ثرلا أ هب السوتم يمشاملا |[

 اف لودي يتلا |

 حرصالا حطوالا بسنلاىلا © مئاه نم نينارعلا هع

 حاسبالا رس ايسر ل ايلا فاقع را 1
 هدشن اف ةقرلاب ديرلا ىلا كلاا د.ع هلخداف

 انك- تنكف تلح ءاناب نا[ نجني فاس نوره

 ايصااو بولا ير انل تباط * ايرغملا مت دادغب را

 انوصن امو. رثثن نم ناكاام 8 انز ا ح البل كا 1

 « ابحمو ايمو ايح رش *

 يك وكلا مساقلا نب نيسلاو 1 0 ( 5 نيسمحو راند فال ١ ةسمخ ءاطعاق

 هللا دبع نب 0 نع يدزالا هللا دبع نب قدحسا انثدح لاق دعس يأ نب هللا دنع انثدح لاق

 مدقام وأ ناكف يلع ن ناجا- نب دمم عم ىدغت هنأ ىعاشلا ىتامعلا نع ينرَقلا يصماعلا |

 نا 0 عباتن مث رأ 5 ملع نبل ىف ةينرف مهلا ْ

 نومسلا ص اخ يق تاب 8 نوبلم مط ينرغب اًؤاح

 نوحطملا ركسلا تيدحدق * نوذغ يفور أ ودم

 3 7-0 ل

 نود صيصمو ماله نمو 000 هو

 نيجعلاب تف جاحد نمو * نيمس قئاف زوأ نمو

 تلا دما دل« نورطا هازال ك١
 نوميملا كرابملا قدافلا # نيءالا ىنططملا تنب ركبو

 از

+« 

 دع

 د

 نيتو بسب اوهكفو * نيزوللاو بطرلا صييخلابو
 نإ

* 

 تر ما ار 7 75 يح * نودحلاو تيللاةالو نباو

 0 001ذدذ ]  ]  ] ز ]ز] ] ز ز ز ز | ز ز ز|ز|ز | ز| ||“ لح

 نينش يذ ريغ تعال عمسأ

 نوحشوذ ىلق ثيدحلانا # نوف ىلا نف نم جرم

 ينأ نب نر ينثدح لاق هيوره» نب مساقلا نب دمت انثدح لاق ىلع نب نسل( ال َ
 ةرصبلا لهأ ن٠ زجحارلا ياسا ترد دع ناك لاق ينقلا مشاه وأ يف ”دح لاق لم 3 ١

 كاف رت هيرو ةلع نه جرخ دقر اول لبقأ هنال ينامعلا هل لق امئاو 4 دبع ابأ ينكيو [|

 لامح تناكو لاق ىتا< لج تل اك دولا ده نم تور دف هلل دبع انأ اب اناحأ ضد هلا

 مدقف لاق مقف ينب نم مث م ينب نم وهولاق رفصف نام ىلا نءلا نه سرولا لمحم ناي

 همطتقاو هلصوو ه:سحثساف هب هيلا دقو هل احيدم هدشنأ هيلا لصو ملف يدءوه نب ىدبع ىلع | ْ

 هيف ينامعلا لاقف هلاساح يف هلم>و هصخو هيلا 7

 ( ريثع عناسلا  يناغالا_١1)



 (م8)

 شيلا كيعل يشولا تسيل 3 »# شيلا ءاخر ف يردا 0

 شا تك يسعو يسع نإ نك يش 1 دع َىَد

 نشيل نعو 5 نيز * نطل ةربع 0 ني->

 نيدزلا ف 5100 #

 00 ل 0 لاق ياهلا رمصن نب بح ( نريخا )

 زف مورلا دالاب ايزاغ د.شرلا 8 لاق يزورأاا ا 2 ي- وعم امدح لاق معل ىأ نبا

 274 ا اهاهأ هيفامواهت .طو داذغب 0 وهويامعلا هيلع لخ دف اه اعد رجلا بصلو دلك

 6 معلا ةعسو 2 ننعلا ب ّط ايف ر 5 ينعملا اذو َِق هَ هدم صو يئامعلا 20

 اهف كوشي تاذللا
 جضنم ءاوشو ديدق نيب * جدلا جاخذلاب موتا م
 جربدلا يدوكلا قد قدف »# 0 نزل طيبعتو

 يح نماو يد 7 هلل لاقو »* جه "ني 3 الم ى

 نا ديشرلا ا دقو عماج نا هيلا لذد م عهد لآ نيثالث ةديصقلا ع "يل بهو لاق

 - ةفك يف عضوت مث رانلا اهف دقوتو ةقاشملاب فاتو ةراححلا ىلع ضبالا طفنلاو تيربكلا عضوي

 نامالا اوءلط قى هعدسملو رولا تكن 0 :اكو كلذ أولعقف رولا 5 0 و قيحللا

 لاقو عماج نإ ةانعف' د دشنح

 رانلاو طفنلا 1 ًاياوح »* اج تأر نأ ال ا

 راضق لاسر تاغرصم * مم

 ىنادح لاق ناذه لآ 3 لاق ةمادقنب رفعح ( وأ 74رخأ لرد فاأ نيثالس هل أف

 هل س رف اهق.ف ليخلا و دق يدهملاو افوقو انك نافعا دير كاك كاك ناكلس نب 0

 مهني 2 دنزاب هدف هل لاَقذ ةمالد وبأ الا مهم 2 رضح ظ ءا سل بلطف نايضغلا هل لاش

 هدة نأ تدرأ امنا كنم مئامع رثكأ انأ ءانخالا نبا اي يدهملا هل لاقف اع زرق دار ام
 لقأ دق 1ذ وهاه هل ليقف يئامعلا لبقأ ين 7-0 5 ماكتي 0 يئامعلا 9 ينفذ اب أ لاق محد 1

 فوم ريغ لاتف اذه يس رف دلق .لاَقف

 .ءلق بنج يف اثاري نأآك

 بدسحلا قوف ايس يمحي ءاحو »© بضغاادجذا نايضغلا ضغ دق
 بعتلا وكشن هب ليخلا تءاحو © نلطملا دبع نإ سابع ثرا نم

 * برعلا ىلع مكل ام ايلع هل «

 مهرد قالا ةرمشعب هل 9 هللأو ككل يدهللا هل لاقف
 نمو

 دهعن وأ ةنابالا يضقنق * 0 ان اريل يدان
 دربت ام نيبلانءاراذح. * ةحرق يدبك ىلع. نأك
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 تندفع "ةءمسع قة هف ةعيبيببهتحت: نتتوشن هش سلات ف ع ا بيج وع

1 . 
 5 ١ 177١ 72 هجنم ينحف كف نيضسنسيفيسلل ظني

 (م+

 عماج نبال ىناثلا تيبلا يفو يطسولاب لق ىناث عماطلاب فورعملا بعش ال ءانغلاو ريثكل رعشلا

 شدح 0 رضنلاب لولا ليقثلا ن#« نأ

 مد هرابخأو سمشأ ركذ جم

 لق جيتلملا :مأ همال لاق ناك ءالغلا وبارعتستكلاو تسش هعساو نيج نإ سا

 راتلا عه جرخ وأ ناكو ةد_مح اهمساو 5 ينأ تن ا ةالوم صو ليه 1 لب

 ًامنو «ىالؤم -تنأو لع جرم لاقو ريت هقتع برتصو بضم ةرساو دس 0

 هنع ىكحونافعنب نامع تذب ةشئاع هتافكو هتببرت تاوثو نام 0 اويد يف ةعدلا بكل
 تا سو هي هيلع هللا ىلص ى 0 00 يضر غل تحاك اي 2 نع يح هنأ

 ةلعافابا ملع اطت تناك ةارصأ اط تاامذ نينزي الف نا 0 مه ىلع يدان 0 اهب فيطو

 ناوضر“ رك ذو )لح ىلع ةك ارةقولحم ةدول ناو كت عل وأ هائيصعف هنع.لجح و نع هللا انا

 اذ يد نع 34 | نع ةيادلا نإ فسوب نع هنَع 0 قل اخ اف يتالديصلا 5

 هما وناَع يلوم 00 هانأ نا مهاد و كفا ا ا شام ةدبع

 يلص يبا اهجوزت اناوعم !هتذخأ نينمؤملا مأ ةنوميم ناو برح نب نايقس ينال :ةالوم تناك

 تقراف | ما مت اهفر اتق ل هيلع هللا يلد يتلا كلتا لخد تناكف سو هيلع هللا

 و هيلع هللا يلص يتلا اعدف نهب 0 و ضع ىلأ نيس كيداح| نقشات
 هر ح رصح اءلاف رادلا ىف نامع عم ناك هنأ رك ذو تناف اهيلع

 تنك نتا تاو تمكو امنا كتالي م نامع مط لاقف

 ا 0 00 م لاق زيزعلا دعت نب 0 عير

 نيسحو علرا ةئس 5 دنع كش ناك لاق عيبرلا نب لضفلا يف هن كا مولا

 وم ا ناكو زود نبل رعت 5 وهو هيعمل ءاح نأ ثياب مف ةمدملا و2 جرذخ مْ ةئامو

 لاق: يرهوذلا ( 0 ) لت نم عم اربص بعصم هلتقف راتحلا عم جر ريزاا لآل

 يممصالا ن ع ىزوتلا يف مدح لاق يديزملا لاما نب دحأ انندح لاق 0 نا اندح

 قع 1 ولعي لزب مم نامع كدب هما روح ىف فانزاا وبأ و نأ تاشن عفا لاق لاق

 لاق هنو روم نب مس اقلا نب دم يف نةدح لاق زيزءلا دنع نب دمها"( ىنرشلا)ةلزملا هد

 ىنثد>ح لاق ةذيدللا ىلع نومألا ىلاو نسا نإ ها د ضد لاق رك

 نادرو .ة نال قالطلا 0 ةحاح كلا ىل بءشال تاق لاق نافع نب ناعع ن0

 تانلت, َح هيلع كلذ دتسشاف كنس نع ينريحأ هل تلتف اهاضق الا ةجاش هللا ١
 2 لاَقذ 1 ماد ام هئس ا ال ينا هل تفاحو كلر ىلع هل تاقف قاطيس هنأ

 ريزلا لاق :رادلا”يف“ ىسا نافع نب نايح كدج رضع كيس كلا ب



 ١ئم(

 دبعنب دم ينثدح لاق هيوروم نب مساقلا نب دمع ينئدح لاق دحا ( ينربخأ ) ىنأ هكردأو
 ي

 رص وح مول نامعي ,اد نهم ماهسلا 1 نا ا لاق لاق يدع نب ميطا نع ينوقعيلا هلل

 مساقلا نب دمحم ينثدح لاق ذا (قرجأ )اودع ةسح ولا حلا ىلا قىيش قابنكو

 ناك لاق ينئادملا را الاق ليعاهسا نإ .. دمحأو ا ونا مهلا نب نجلا ديع 0 لاق

 ناهع تن ةعئاعا ةالومهما 3 هيبأ لق ن مربر ءأ 5 هل 01 برعش هنا عمطلا ب هي

 تف رشأف نين زيالف 00 3 م 2 يو | 5 فرطو تقاحو تب رضف تغل تثناكو نافع ن نأ

 هقول تنأو كلوقل ةعاوبإ نسل وهانيصمف الا نعلحونع أ انا ةلعافاب ت تااَقف أسما املع

 ا نأ نباىلأ ب 0 لاق هيو روم نب دمحأ انثدح لاق دحا 2 ( كب فاطب ة هيبورمضم

 1 أولاق سانلا ناكو ءفاعلا انأ ينكيو برعُش 52 مس لاق 2 هللا دنع 0 بعضصم نا قربي

 برعلا نم مهنا مويلا نومعزب مهو ريبزلا لان رو 02 ندم وهو هلق تقف ىمشا

 بعشا ةأرماو مهمحرو 0 هدع هللا ىلص ينلا جاوزانبب ي رغت 6 نا 8 مح زف

 مرا داتبع نب رمع ينبب نيح سو هيلع هللا ,.ىلص ي لا ربق ىنب يذلا نا دروو نادرو تنب

 ينرب# ةمئيخ ينأ نبا ىلا يتكو لاق مساقلا نب د ينثدح لاق دحأ ( 0-6 0

 ُنارقلاب توصلا ن هع ناكو نآرقلا ءأ 1 نك 9 0 52 هللا ديع ع بءؤصم نا

 دهجحا ينادح لاق مساقلا ن 1 ده يف ا د> لاق زيزءلا ديع نب دما 010 مايقلا مهب ىلص اعرو

 انساب ا عم بعشأ ْن ناك لاق مهاربا نب قدس ني < نبا

 بءصم نب هللا دبع ل

 / سل وص ٠

 بيطأ وا كسلا ير ل 5 #خ 4 _.حارص ترزم اذا

 2 # 4 _> انهاب ل ينغأ ّ

 نكرلاو كالمالا هب تفح #* سااح كالم يللا تدسح

 انك ع ماعلا قرشا ف ىررلا تالاف لاا امو
 0000| الشأ يور دقو نمنلاب لمار فينح ىراضتالا ديز تانبالا هذا نغ
 عيرلا ا ا يلا ن نب هللأ دبع ينثدح لاق يم ( ينري>ا) ةبادصلا نم ةغامج نع

 لاق رفء> نب هللا دبع نع بعشأ ينثدح ىرتحيلا وبأ يف ندح لاق مهدح باعث نبا

 عارك ىلا 0 تدجال عارذ ىلا تبعد ول سو هلآو هي 4 هللا ىلص ُ لوسر لاق

 مهاربأ نب باع نب يعود نا دايع نب دمحم نع يورو دع- س يبأ نبا لاق ت تابقل

 ىلا تاق لاف هل لع هيل ةئع ثريدحلا اذه كلو اعاو باتع لاق عماطلا بش نع

 لوك ىبا تووس ىلاف 510 ال قلل و بعشااي لاق ىلع فرش هل اناناس هللا دبع 0 ملاس

 معورخو يفام ةمانقلا موب مآوقا نينأيل لوقي ملسو هلآو هيلع هلل 0 هللأ نلوسر تتح وس



 ( مه )

 ا مع نب نامع نع ىلمؤلا بهو نب ديزي نع ىوربو ةلثدلاب اح مل ةعز م

 2( يره را 0 اع هللا ىلص ي ولا نأ رفعح نب هلل دبع نع بعشأ نع

 ٌِ ناو سا لاق بعشا نع يممصالا ىنثدح لاق ةي.ش نب رم ينثدح لاف دبع

 يف ملاسه ل 2 تدق ماس م 0 نايكرلا ءانغ رمع نب هللا دع نبا

 ل دع :"دح لاق زيزما دبع نب دحأ ( ينربخأ ) كلذ ركن مف

 ناهع تل ةشئاع تعفد لاق ينئادملا ن محلا نب نونا دنع نع سم وب يف :ةدح ا

 هفصل ١ ىبو لمعلا فاصأ يلا ل لاق 3 ا كعل لا تااقفنيزا زبلا يفت

 ر ي 0 و 7 نأ تل عا 0 :ئادملا لاق يلطلا ىتبو رسشنلا تملعت لاق تملعت ام تلاق

 دحا ياحي 4 مهربغو نييثرقلا تررذ سانا ل اطلاو ا :ع ىهذأ مهللا ت تاَقف

 0 ' يت> لخدن ال هاو ال ت تااَقف ا اهترخنأف اناغ تيت كلام تلافعأ ىلا 2

 هذ مهربغو شار أ ساحأ 5 رف تءجر مث ينلقأ تارا ات تاقف تدءدحرف كبر 3

 تفشن مالغلا اذه 5 تلاقف ءى ب لك نم رثو» دج اال تك + مالغ يل بهوو ينوطعأ

 نيغ ء يش يأت تلاق نيغ تلف يد يأ تلاق. يل اوبهو تاقف احر ة تومتق ةصقلإ اهريحلا نا

 ءيش ياو تلاق' مم تلق فلأ ءيش ياو تلاق فلأ تلق مالءىش ىأوتلالا ١
 لاق دما ( ينريخا ) احرف ةقسافلا تتال ف ورحل ع طقا مل ولو الع ىثغف مالغ تلق م

 تتعوش لوش ا توحَس لاق ثوءم 5 ل أ دع لاق مساقلا 0 0 ّح ينثدحي

 2 ملا رب 1 5 لاق ع أ يف وجدك 6 لا توومس 3 بعشأ

 ناك لاق ينأ 5 لاق 0 0 مند 0 لاق ينيزلا ايضا |

 6 لوش كمه ناك كلوش ي و 0 لاق عرقأ را ا بشن ا

 مساقلا نب دمحم يف :”ددح لاق دحأ ( ينرخأ] منعأ هاو نافع نب نامع ةتق قد ا يفسأ 1

 يرَخ ةئدملاب ارا اند بعءشا باصا لاق يعمصالا 6 لاق ىسمود 6 ىسع و لاق ا :

 اهارتأ لاقف يحي وبأ كفاح 1 لي مث افرع ءابق ىلا جرخ مث ةفيطق هب َ
 لاق 0 نب 1 0 ينادح 0 نب وبأ ءانادحو ( دس محا لاق) فر |

 تاق دقاو نبا اب ىل لاقف ارائرد دحوف ىلصملا دير تعش عم 6 يدقاولا ىندح |

 تاق لاق قااط اذا ءاللا مأ لاق هفرع تلق لاق هب عندأ افاراند تدححو لاق هال 0

 هينادحولاق مساقلا نب دمحم ينئدحو ( لاق ) اهفعأ ةفيطق هب يرتشأ لاق اذا هب عنصت اف
 نود هدد ند حربف ارانيد لد>و بعشا نأ يءمصالا نع يزيركلا نامع نإ د أ ٌ

 ذيولا لاقف ىزذعلا ت 0 ' ملف نيام ينادح لاق يىهواا دحأ ( يدل ا



 ف صقر قد صاق انيلع مدق لاق بعشا نع ىمصالا انربخأ لاق ىلهابلا 2 ني باعق |

 1 ا ةريضع اًوادف يئراحخلا هللا دبع نب دايز 6 دعا يدغت لاق ينئادملا 0 مسجلا نا أ

 1 00000 (م5)

 توص هنود ا تل بوش 0 لاَ يممح كج انثدح لاق يوفق نب ىسنع 0 لاق

 0 اهف ةقفر ىف هللا دبع نب مراقلا ندم ايدحج لاق زعل دبع نب دمحأ ( انريخأ ) ىلبلب

 .اولقأو هوك تف ق قرا ن . هم :غأ يف كافحف تح .لاق مهماع صق صاق 3 + ناكو 5 د

 ! أو الاس تننأو لاق ين سانلا هو>و فرص اذه نا لاقف ملاس نا يوكل 5 ءاحف ىلإ

 3 ىنصغس اهدحاو يا ١ اضغم اناكو يان طعاق مظعلا هللا هدو 1 مساقلاو لاق
 1 هللا

 هانثدحو لاق مساقلا ن دم انئدح لاق دع ( اثدح ) ىلب لاق ثردحلا يق اذه لعل اناق

 نبا لاق هوكرتو يلا سانلا لئقأف ةساتلا ةرحشلا نم أنم 501 5: رعب فاأ اهفو هتقفر

 | ىلع قيض دق اذه كالوم نا لاقف نافع نب ناّمع نب ورمع نب هللا دبع ىلا ءاحف ديمح م 1

 نمرلا دبع مل وبأ انريخأ لاق مماقلا نب دسم ى ::دح لاق دا (  انربخأ ) تشيعم

 : نجسلا لها نكست ل دايز لاَقؤ هنادي اك اهعضوف ىدب 0 ع زا 5 لاف

 ١ ريالا هللا حدضأ كلذ ريغ 35 نفعا لاق م6 ىلع ل ا لاق ماهإ مهل س دللاق

 ل د اخ لاق دما (انريتخأ ) ال د ل 61 الو فاح أ لاق قع امو لاق

 1 "هللا دبع ْنب دايز روصنخملا كو لاق ىعمصالا انثدح لاق 9 نب بنعق ىنثدح لاق مساقلا

 : . '"ىددعأو ءادغاا مد لاق هيلع هلق ةفحلاب هحقلف كيما لاق ةدمدلاو 1 ينثراحلا

 ا ١١١ د لكأ داكحأ تاكأف كاق ”ةنبقلا تيفحو ةريضتم ,هحبطق يدجا هلا

 .تغرف املف .تعطقتاف لاق ةبقلا قش هلل انأ خابطلا حاصف اّمقَقشف ةبقلاب ىتأ مث يحاص

 هللاو تاق 5 ندحسلا لها ىلدت نأ َن هادبالو رضح دق ناعم اذه ا 5 لاق

 ايدج لك ا الوأ تلق لاقر هم د9 ] لاق « قاللص هن مقأ ام الا هنا ناضح ىح ظنأاب

 | ةنيدلا ىلا عجرأ نأ ديراب قيرطلا تلق لاق كنب يف وم  عنصأ او 0 200

 , ' كي ارام ]لو م كح ام تأيف يتاحيف ت تاخبداف لاق كيد بنذ ةشير تاه مالغ اي لاق

 نا ءركأو ناطلساا ىلع ةفيطو كال لاق ةيقلا قش امف حاصي ةدإس 0 تلك

 0 لاق ةئيدملا ينغلبي رامح ءارك مهرد فصن تاق لاق ططشت الو لقف كيلع اهدسك ا

 ينئادملا نع سم ا لاق مساقلا نب دم ينثدح لاق دحا ا ( معا ىلاعت هللاو

 هنامالاق بعشا اي اهارت فيك هل ليقف اهنملك أف ةالولا ضعب دنع ةحذولافب عشا ىتا لاق

 00 ١ ل كي ىف علا ليف يلع 5 قلاط

 قئدحو ركب وبا لاق همع نع يريبزلا سمش نب هللا دع انثدخ لاق مساقلا نب دمت

 '0> انك رك او ذه نق ماوعو بسن نب ها دنع ىكدح لاق دنس يبا نبا
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 222222222 222222222 ب

 لاح تناك ورع نم عاصب هل سمأق هلا اكشف ريبزلا لا نم ىدحي نإ 1 ىاريغ

 لالا هذه يف ء يجن كرش دلو كيس قى ا 8
 هتئح مث تاعفف 0 بضخاف ماما لخداف بهذا اذه لث. يطمتق كسفن عضتق !

 ديلولا نب ماثه ىلا تيهذ_ف لاق بلطاف نالا بهذا لاقو هل فود بايت ينسلاف

 نيرسشعب هل سعأف هيلا عيدتف ًارسوم ًافرش الجر ناكو ةسعسر نال نم ملا
 0 لوقت ةيقاخ ف١ لح املك قدطو دحشملا ايلا جرو ب قي اهغقف 0

 كل كلذ غابف هتصق صقف لعفو ىب لعءفف ةلكسع ساللا فرعأ اري ىنع هللا 1 زج

 نب دمحم ىثدح لاق د 0 ( نارد اذه ناكف سانلا يف ينتحضف هش 0 لاَقذ

 كاد خا هنأ خيش ينادح لاق ديما تنع نب نا د 0 لاق مسا اهلا

 حانحلا اذه ةبرغل لاق كيكببام خيشاي اولاقف ءانخلاب بض> دقو سر عرفلا هل لاقي عضومب

 ْن مساقلا ن , دمحم انثدح لاق 9 (انربخأ ) هريغ عرفلاب سيل ةدهحاو أد ىلع ناكو

 لوسو لع دب 3 ىلا تراغن لاق افا ن”ددح لاو نيسحلا 0 يقول لاق هو روم

 رظنلا تمدا اءاكذ هيلا ىراظن تمدأف لاق عوضتيو وعدي وهو لاق لست هيلع هللا ىلد هللا

 ينثدح لاقدمح | (ىنريخا )بعشا اذه اولاقف هنع تبره ىحيناذح هدب ىف هعباصأ ثبو حلاك

 لاقيربةلان الح نب مهارب ا نب ق>-١ ىف ن؟ دح لاق نيسان , دمح ىنثدح لاق مساقلا ن ل

 ءا لك شرلا اذ_ه ناك لاقف ةنيدملا يحاون ضع: يف ليللا نم شر دق شرب 00 نإ

 دق ) نر » ضرالا نسال ١ ضلجتاو تقدص دق هللاو ينط لاق هاطسوب اماذ يناكن رب

 ناك لاق نييدملا ضع انثدح لاق نيحلا ندم ينادح لاق مساقلا نب دمع انثدح لاق

 هدب يف حرطيف نأ اك يجي نأ ع.طيو قرا ن مهدي جرو مانيق ,ف هبا يف قرخ بعشال

 ينادح لاق رز زل ا كا مساقلا نب دمحم ينثدح لاق 0 ) قالا ( عمطلا ن : عِش

 نا نب نبأ نب ناو رم 001 4 ا. 1 نا ىرهزلا هللا دنع نب نمحرلا دبع
 8 فرصناف تود اط هضوم دنع حر هنم تتلفأف ةزيحملاو قالا م .ظع ناوىم ناكو

 هءاح هلزنم ىلاناورم فرص | اءلاف جرا هنم تحرذ يذلا وه هلا سانلا مهوف ةالصلا ن ٍْ

 - تا لاو هللاو كع| ماه ف ةطرضلا ةيد لاقث اذام لاَقذ ؛ةيدلا هل لاف 2

 ينأدح لاق م.اقلا نب دس اندخ 0 دو ) 02 طاع 15 هند ذحأ قدح هعدبب

 م ىلوم يرقنملا ناواس نبيدنم يف ن”دح لاق دنع نب راوس تدل ابا نال

 كلك دا 4 كاف كل ف هبحأو هللا يف ينطغبب ناووادتخ نب مساقلا ىلع تاخد لاق بعشا نع

 هلم 1 هناف اقذع هل ددح مالغاي ب لاق اًقذع تدد.ح ال هللاب كلأسأ ت تاقف ينع ع ىلع

 لاق يثاب نزال انأدد لاق مساقلا نب لري ىنادح لاق رجح ا رجعا )ادب ا ع ال

 1 لاق ناماس أ ا يزرحمنا نع رع نب تونا ةولس وأ ىف ا كيد
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 لاق مث رائيدلا كلذ ىل لح للقف ناحادي اموي ىتانأف لاق رانيد ةئ_ لك يف ىلع بعشال
 (انريخا ) اذهو اذهو اذه ن ا م اره عجرا الف ىتب نم جرا ينأ 500

 ل يبا تعءمس لاق ىلا ونا 2 نب نع ينأدح لاق 00 , دمحم ينادح لاق دحا

 رذدناو يبو ينغتف هنا ا مهداع درو سانلا هيف بعدا ركل نييدملا ضد نع

 هباءا>و زوحمو و» سا>و اموي هاعدت هوبا بد_حاو بصخاو كلذ سانا ىهتشاف

 ايلا اولام دق سانلا ناو تماد>و ترذناو تينغت دق كانا ينذاب هل لاقذ هنارهاو

 نس> وه اذاف هنا ىننتو دعراو عطقأ دق وه اذاف يعشا يناتث مأ لاق كرباخا ىح ملف

 كلذك رمالا ناكف ابط> مث كلذك رءالا ناكف ارذنا مث بعدا ريكناو برطم توصلا

 لاق يئيدح لثع كل نع ىتاخ لثم كل نيا نف من لاق مث هبايث عقلأف ماقف. نعش قرتجا
 ور* نب هللا ديع ينثد> لاق دما ( ىلريخا ) .ةياع اهعم ع نمو زودحءلا ترءنف فلا رمكتاو

 يءوم نب دابع ن , دمحم ينثدح لاق نوع نب ندا ن ١ ىلع ينأدح لاق دعس يفأ ن نأ

 ناكوىللالهاا ب ر> نب دءحم ينأد> لاق ناماس نب رفعج نإ هللا دنع نب دمحم ىنخدح لاق

 تناك لاق هندحي بيعشا هدنعو ناما- نب رف.ح ىلع تاخد لاق ناماس نب دمحم 1 ىلع

 قس م ةفياخلا جحو ا نقل ترام قع اهيا 2 تأب ةشئاع 00 نيسح تنب

 ىلع نب نيح تنب تناق 'ىثل حلصيال نم الإ ةنيلخلا يفاو الا شيرق نم ق

 مظع 20 ًافيفع ناكو ةئيدملا يلاو وهو مز ناو رمح ى نس ىلإ ةلقياع' تاسراق

 اهلخدأ من 3 ع ساتلل نس اح اذا ناكو ا اع 35 ا و ا هل ةحالا

 اهلهأو ىلهأ ةبيغو يتابب ةب ةييصملا نع ىلع لد ام قري نق يأ ةعئاع تلسرأف هدف ت تح

 كاكا لكي الامأو ىيعو يدتب يفك [اناف ءاستلا نم ءاسنلا ىفكي ام اماف يا 1 أ
 ءاهقفلا الا اهلمحم الو اهشمن لمع ديوب ىعأو عفرت نأ قاوسالاب ىم هينفكاف لاجرا

 احلا يوذ ن. اهبارق الإ هل>دب الو اهريق ىلع ٌّمو ةنيك_سلاو راقولاب شيرق 95 يالا

 لاقف اهلاسر هغاب اف هياع لخدف ليقيا لخدو ىدفت ني اطودر مزح نا لاق لسفلاو

 )000 ةعاولا تمد ديف يلا اهربعاو مالدلا مولشا] ةبا يرقأ اطوسرا مزح نبا
 هبجاح سعاو هب ترماام لك ذفنا مث ىلءا مث دربا ق- بوكراا نع تكسمأف اهلا بوكرلا

 "11 يب اولومم د طانلا اود لاقو سرك[ اعدو قاوسالا عفرب هتطرش بحاصو

 ناك نه لك ع.تجاو هل جرساو هبشناو مان مث راقولاو ةنيكسلاب اهبارق يوذ الإ شءنلا نيبو

 كلع /ْ هوفقتلا ندءلا سانا ىار اءاف نثءلار>ا نيد جة_كئاع ب اب ىلاو ةنيدملاب

 ن٠ سانلاب حيصيو شءنلا فاخ ضكرن مز> نبا لجو ايش هنم سرحلا الو مزح نبا

 اماع ىل_صف ربقلا شدنلاب غاب يت> اوههسسإ 8م اوقفرا يا اوعبرا ءاغوفلاو ةلفسلا

 نامع نب نإبا نب ناورم الإ هرمضحم ملف ىثيرق نء انوه نه ىدانق رب_قلا ىلع فقو مث
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 سلق ةمبسس هيلعو علطف ًافيخس هنطب ن م ينل نأ عيطتال ا نطلا م

 0 2 7 مسرد ىفلأ نمي 0 تا 3ك 0 مك

 ربقلا يف 1 يد 1 0 ةعبرأ عاف 0 اماذكم 5 0 تنام ة هلل 1 د

 ا مها ةمحرو ريمالا اهيا كياغ م كلام !| لاَقذ نايك نب ور<ء نس نام 2 جيزلا أ رج اا

 نك أ مف ث 01 0 ينغابي ناك دقل هللا مرح نا لاقذ هاتخأ تنباو هاتديساو لاق

 ' ءار ناؤرم لاق نا افهنم نفدلا ا هللاو ود ةوىع هناف 0 غاب ةناكدأ

 برهن دما )١( جمزلا ءارخ هل لاقف ًائيش كيلا حنش جزا ءارذ هل لاق ًائيش كيلا حنت : يزل

 مكلعوهللا مكحبق اًنكسا مز> نبا امهلاقف يثحولا باكلا درطي يمنالا بلكتا ءاح نيلاعلا

 ةيراحلل لاخ ءا>ح 3 لا د ًالاتكت 13 5 هللاو يثحولا ن4 يالا 1 ل

 ا قد ريمألا هللأ 0 لاَتف | مطبخي 3 0 ل 0 0 ند هقان وهو 0 .

 ثنح مرا م رو 5 نم ينال نأ 0 نداب ا نأ ا مكححو 7

 ةيراكلا هذه نفدب ند هفعذل هطيضإ ' 0 د وليىطاخلا اد ًاقد ,الو هجم لق

 ظع الحر ناكو أ

 ا 1 شبير نه قاخ ةنيدملاب ام هللاو الو هؤاسلح هل لاذ مولظملا تنب اذهب نتا هللاو

 لاَقف اهرتط وهو ىمحالا '”يناه 11 مملاو* ن ٠ اه نم لاقف اود امل ريخ ءالؤدىف ناك

 نفدأ انأو نام نورا نع هللا دبع رثظ 'يناه 5 لاق هللا تاقحيز تنأ نم مز> نإ

 كي اع ىلدي يت 0 3 .>الا ءالؤه ن :فداف دلل كيحر لخدا كر اط فق أ لاف مارعأو مهءايحأ

 00 0 2 00 0 يدبر لجو اذا 0

 ينثدح 7 يريبزاا ال جلا 0 0 50 2 ا 00-7 00 7

 نمولاق ةياغ غاب يح اهريغو هتحوز نباب ايدح ىعشا يذغ لاق ةليتق ينأ نبد# نب ى يمحي ع لهم

 لاق تلمفق لاق كنيلب هينضَرت نأ بح يفا نادرو ةئبا ىا هتجتورل لاق نا كلذ يف نإ |
 كنو.ح ىحوز نباب عضر دق ينب ,ال هنا هللا لاقف دم نب رفمح نب ليعمسا ىلا «ءج من

 طمسو حبذف هب را نئفلا ن 2. هن ىلا لمعسكر ظف لاق كاوس هلهات ميبلا 1 نأ ا

 ريغ كلذو فرعت ند نع يب مويلا هللاو ي دنعام لاق ةافاكملا لاَقف بعشأ هيلع ليقأف
| 
 ظ

 قوش عقدا مث دم "نب رفع هربأ ىلع لذ دف هد :ع نه ماق هنم سني املف كل تئاف |

 "جس

 لصالا ححصم ها ناور. هلعاو لسالا يف اذك لل دملا حمزااءار> هل لاقف هلوق )١( ا

 1 | سس

 ( رفع عباتلا ل نافالا 7



 |! ىنثدحلاق يبيسملا قحسأ نب دهم ىنثدخ لاق دعس ىلا ن :. ورم نب هللا دنع انثدح لاق دحأ |

 (ةع)

 كنبا ىثو لاق كيلع نيعالو عمسإ دا اضع ام لاق يناخا لاق مْ هعالضا تقتلا ق

 لاق اذام ديرو مو كليو حاصو رفمح عانراف لاق هيلا رظنا اناو هحبذف ىنبا ىلع ليهذسا

 هلخداو ًارمخ ءازغ كدعب ًادبا عماس اذه غمسي الو ةليح ليمءتسايف يلام هللاوف ديرا ام اما

 لعسأ ىلا جرو لاق بت ان اندنغ كلو هذه ٌدَخ هل َلاقو زانيد يتثام هيلا جرخاو هزم
 ليههسأاب لاقف هيلا ماَقَو ه 8 ةسبآ َدَحَو ىارااملف ةساحم يف لسرتم هب اذاقهلع ًأطيامرضنبال

 5 7 ا ريا هريخو 1 ند يد ينءاح لاقو كدوعضةساف لاق هدلو م عل اعف وأ

 1 هللا كن.عر ىدعر تعشال لوش رفع> ناكف لاق هلا راصو 43 ناك ف هوبا 0

 رع || دنع هيدا بقل ريكو لاق 4هدخ ينا 0 ناملس ن ركب ينأ ن 4 هللأ ديع نب ريم

 لع تنأ ىل لاق هلأسا ةليل نافع ن ناهع نب و رمع نب داد دبع نب دلاخ تدنا لاق عشا نع

 ! تمقف لاق نوكيسف "يش ردق ناف رث لاقف كءادف تاع> ىلب تلق اهلثه ىلع ىطعا ال ةّيرط

 ' اف ًاقزر كيلا قاس دق هللا ناك نا بعشا اي لاقف لجر ينيقل ذا ةئيدملا كك 2 ىنل يناذ

 يرجا نأ ترصا دق لاق 2 يح كالايع ؟ لاق هلعث ند 4 هللأ ا عناد ل

 ْ ديرب هله قوف هذه 0 كريخا ال لاق درضات 0 ا كلايع 5 كيلع

 نا ىنمي وهو كركش دري مل ينرما ىذلا لاق ركشإ فورعم اذهنا ت تلق لاق اهلا راشاو ءامسلا

 لا نع نب ورع هللا دع نب دلاخ قوت نأ ىلا كلذ ذا تنكف لاق كلم لضال

 كسار فتنا بعشااي لاقف لجرلا كلذ ينيقلف هتدهشف لاق سانلا هل لفحو سثيرق هتدهتف
 ةدعابم ينعي هللاو ناكو كءظعا تنكام كلع ىرخم ناك يذلا ك.حاص هللاو اذه كَ و

 يع 0 بعشا لاق ريمع لاق لمفام كب لعءف نا هتاأس ذإ مركلا هللاو هلم لاك العم

 .نب ريبزلا انثدح لاق مساقلا نب د ينادح لاق دمحا م حا لحام دئيح هللاو

 ةعومجملا ةريصلاك هريصف ههحو نبق دقو 0 دح_.ىلا كك 0 2651 لاق 3

 يحانس اذا لعشاان ماذانو هس سيارلا ني هللا دع نب 0 , رف هاطعا كل. ناك دقو

 صاع هنع نمت لاق هروز ىلع عقو يح هيك يخرأف لاق قاط ه>وب هحانف كبر

 ىنثدح لاق .مءاقلا نب دمحم ينثدح لاق زيرعلا دبع نب دمحا ( ىنري>أ) اذه لك الو لاقو

 ' أ هللا كاع 2 عفان 3و عفان هةبلا ثعف هت نيش رح لاق بءصم ينندح لاق ريبزاا

 معا هللاو كنب ززوم الف هتيحل تلاط اذا نوكيآم حلما لاطبلا نا كل لقا ملا ريبزلا نبا

 لاق ى نب دا نسما وبا انثد> لاق م.ءاقلا نب دمحم ينثدح لاق دا ةبخأا

 الانا سر نط ل1 ف ءارع[ لع معا تقوا لاق ىئادكا نبلا وبأ انرخأ

 ' | هفىلا يدهف نانأ هيرتشي نا ىع نكلو ال لاق هيرتثن نا ديرتا + تلاقف هيربكت

 ؤ
[ 
 ظ
ْ 
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 ظ
ْ 



 كفاخ يل به شال بشأ ةقيدص تلاق لاق ينئادملا .انربأ لاق ب نب دحسأ انوي ١
 نا دمج ى ١ دح لاق دحأ ( ينربخأ ) يلا 0 هانإ كم ذأ تك ذا لاقهب كرك ذأ 0

 نإ ورم اذه نايدصال 000 ا لاق لاق قتادملا ا لاق 0 3 نري لاق مساقلا ا م

 ا

 إ
 ا

0 
 ل ا

 أ
 ةئيدملاب بعشا ث ار ينئادملا 1 لاق 0 3 مرعأ لاق 0 1 ّ 2 . ؛ 3

 7 : دح لاق دمحأ ( انريخا ( يد تاق اهعدا نا ا 050 داع تدب دق ىلإ لاق. 8

 انريخا لاق ماسم > ان ريدا لاق م.اقلا نب 50 ىنادح لا جا (انرع قا ١ قسافاي ْ :

 ماسم وبا لاق هل دا كل لاصألا عستلا لاق برششب الو لك أيال هنا هوا لاق جافا ش

 تيارا لاق كعمط نم غابام بعشال لبق لاق ىنئادىلا انربخا لاق ماسم وبا انربخا لاق ١
 نب كح انا لاف انريذا 0 ع نا نبع اهارا ت :ك الإ طق ناراكل نيا ٍإ ع

 ءاقلا“ 0
 نا لاق لجو نع هللا 5 1 ك ثديخحلا كل اذه قافاي 5 ةرذع يلع. اناو لسع 05

 دورا ووو رك ا ا اجل

0001 

 لاق مساقلا نب دمع ىتئدح لاق دحأ ( ينربخأ ) اريغص نوكي نأ نم ًاريخأ ًاريك ن 9

 0021 كل 6م رام رق مالا تأ 02 حي مهنا هنع اؤطبأ املف اوضف الام مسق» نانع .
 دايز اعد لاق ينئادملا ار لاق 3 0 انزيخا لاق مداقلا نب دمحم انثدح لاق دحأ

 ءالخبلا اخا دايز 0 هيدب نيد يد ىلا هد برضُ هعم يدغف م هللا دنع نبا

 يكمل ناكو م6 ىلدي مامإ مهلا ن نحنا لها و 3 ينوربخأ ةمدق .لاككا كلذ هِيَ ماعطلاب

 رغوأ لما لاق كلام ام ءواريست تعم اولخدأف اذ لاقال اولاق ىلاعت هللا باتكل ءا 0

 لاق 0 ) نرخ الكل ايدد 1 1 يع ل كال 3 لاق وهامو لاق ب

 بلطت 0 ْنا كلو صرحا اذهام ك حيو هل تاقف اريثك الم بلش

 ةياطم مونلا يف كتب 3 همال بعدا لاق لاق ينئادملا انريذا لاق ماسه وبا انثدح لاق 6م

 هللا كمل تلاق ينيمطلت تناو كّعطلا ينتيار لاق وهام تلاق رخل كيش و ١

 (ةسانإ راحا 0 تلاقف كلذ فارع 6 ةفدملاب ه 0 ىلا ثاددعا بعأ ناك لاق ىن'ادملا

 ران جر 'يشب كلو هلام د راق يئاراح 31 1 ءاوس 1 اق رس اوم هنأف اش ا و امود

 م هيلا تدر >اف بان أ[ ىلع ساد ماي تاذ ءاح 3 3 نب رهش ام رش ماق ير ل

 52 حا ( انريخا ) عمطلا ن نم تنا هيرشا لاقف عزفلا نه 5 »برشا تلاقف ءام نا

 طظفللاو يد ثا دعحاو ماسه وبا انريخا لاق مساقلا نب دمحم ينثدح لاق زيزءلا دنع نا

 بعشال تلق" لاف لكحر يددح لاق ا ب مه نع ينأادملا انريخا لاق دال

 لاق يريغو كريغ سبل تاق لاق لشن 'ىحي نا هرك | لاقف ةيثعلا يدنع تدخن ولا

 َّك قيدصلا اذا ماعطلا ةيراحلا تعضو ا ءاحو ىلدذ كدنع 3 روظلا تيلص اذاف 1

 لاق. لاصن رشع هنف يدنع نأ تلق لاق ركام. ىلا ترادق ير لاقف انآ
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 ا
0 
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 ظ

| 

8 

ٍ 

| 



. 
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 ااا 2 مااا ا أ ذ#أآذآ ذذذ  ذ | 0 0ة2ةي 0 00 ذذذ]ذ]أذآ]]أ]ذ]]ذ ذ 1 ذ 1 1 1 1 101020 0 2 2 2ز2ةذ ةزة 0 ز ز 1 0 0 0 ز ز ز لا

 (ة«)

 وبا انريخعا لاق مساقلا نب دمحم انثدح لاق دمحا ( انريذا ) هلخدا مل اهنم ةدحاو تهرك نا

 حيبق يلارعا هدنعو ىلع نب نيسحلا ىلع امو. بعشا لخد لاق ىنئادملا انرخا لاق ماسم

 يعاو تنا يناب مالسلا هياع نيسحال لاقو هآر ني بعشا حرس ةقاخلا فاتخم رظنملا

 انريخا لاق مساقلا نب دمحم ينثدح لاق زيزءلا دنع نب دمحا ( انريخا 0 جا اوقلا ينذخا

 املا هإ 0 2 مسالا 0 0 ةذإ دملاب بعشأ 7 د لاق يس :”ادملا ل لاق ماسم 4

 كرو يرسلا هلحر لسغف بعشا 3 لاق 0 نع 0 1 نإ يا نع

 ع يما لاقماسوهلاو هيلع هللأ ىلد ىلا نال لاق ىمبلا كل تكرر هل ليقف ينميلا

 اذمب تريذاو نيعلا قاطم ثالث لححم رغا نوك ١ نا يحا اناو ءوضولا راث | نه نولجحم

 ةقسافاي اول لاقف يبونذ ىلرففت يتح ينتتال مهللا لوقت ةينيدملا ىبح بمشا عمس لاف دانسالا
 نب دمحا ( ينربخا ) ادبا اهل رفغيال نا ديري دبالا رمع هيتلاس اع ةرفغملا هللا ىلاست مل تنا

 كلع ام .قتعا بعشأ لاق راثدبن م اهصقنا ال لدحر || لاو ةس ع سو نالحر بعشأ مواس

 1210 راع اه ب أ ام نيفيغر ناد ًايوشم عقو ءامسلا و> يف رئاط اهب يعر اذإ ا را

 ند لحر ىدها لاق ينادملا 0 لاق م وا ان ريخأ لاق مساقلا 0 نك 1 لاق دما

 لاق رضاج بعشاو 6 د# نب رفمج نب جرعالا ليم. ىلإ ىأول نب ماع ينب

 10 ةلوتشرو هلا نم ءيرب انآ لاق تعشااب اهم فك لاق اهنم لك | اًملف.بعشااي لك

 ( انربخا )يش ةوالحلا نم اهي سبل يأ لححتلا ىلإ لج ورنع هللا يحوي نأ لبق تلمع ن 1 .

 عن ماس لآس لاق يئادملا انربخأ لاق ل-* وبأ انربخأ لاق مساقلا نب دم انثدح لاق دحا
 مكطعيا وقلطن فور مع ةقدص باب حتف دق ملاس اذه ةرمىئاربصل تاق لاق هعمط نع يعش هلل
 1 زيزعلا دبع نب دمحا ( ينريخأ ) مهتسبتاف تاق اك سمالا نا تناظ اًوطبأ الف اوضف ارمت
 ذا ىدغتي اموي بعشا انبب لاق ينئادملا انربخا لاق ملسع وبا انربخا لاق مساقلا نب دم ينادح

 تدخأف ةيراملا تءاجف  يدغتتل اهاعدف لك أت هتأرما١ مشا عمو هل ةيراج تاخد

 000 اسشأ ماظن لا تيبلا توقرع هودي ةنشدملا لهاو لاق هلع اع: بوقرعلا

 تنا نذأت_ستا تلاق لخدأ لاق كلام نيعلا نيخساي هتأرما هل تلاقف بابلا قدف داع من
 00 كنق يذل نيب ةوعرلا كاكاو تحلآ بز فتك را لاق تملا بر تنأو

 بمصم ىئدح لاق ريزلا انثدح لاق ىتةمدلا ديم نب دحأ انثدح لاق انباصأ ضعب

 ةرجش ةلزنعانأ لاق كيكسيام تلقف ىكف ةحامب بعشا ةرم ينثدح براك نبا ىل لاق لاق

 ثوبا ةظوويفديطمر 7و” 21



 2( ةخر

 يبه ىلع ىبأ اهاف تومأ نآلا انأو:ىلاؤميف تأ تاقثدقو تبطقامتبا تاثلاذا ١ وللا
 ناك لاق راك ن ريبزلا انثدح لاق هيورهم نبا انثدح لاق ريزءاا دبع نب دحا رق 5

 اوما نش امنغي ةديع هنبا ناككو هنع تك دق تاو هلو ينغب ! عمطلا 5

 هذه

 باطما نع لج ضالااماذإ: * يعاقمب يكل موق نم ينورأ ّ
 باتقإ نان لع كيا ف ا
 نب ريبزلا انثدح لاق ىتثمدلا ديعس نب دمحا انثدح لاق فاقألا ىلع نب 06 (نركلا 0

 نيك كب د ةركس تناك لاق هدج نع هي هسأ نعاضشا نب ةدع نب تسش اند |
 0 0 الأ تلح أتناكدقولاق نافعنب نامع نب ورمعنب ديز دنع مالسلا مولع ىلع نبا

 مْ تماقاف اب جر نافسع ةمحان نم ناد يللا ان جرذا تلاقث احر الو الدم الو |!

 ةأسحا يو.مرخلا ةجانبد كل لوقت لاقف تا ناناف ةكمااهب لخدق را اني بد
 . تلا اف حطبالا ىف ةليالا ورمع نب ديزب ىنتئح نأ أرائيد نورشع كل نسل نب باتع دلو نم

 قرايعلا تكرطو حطبالا يف اطاس تشرنفا دق ةحابدلا اذإو حطبالا امدغاوف اهلا

 تعجرمأ هيلعتماس وةتقلتق هيلا تماقديز علط املف اهيلع تسأ احن طاغعأ ا لعو اي انامح تعضوف ّ

 تأيتخاو اهباكرب ذخاف ماق ديز امناتسا املف ةنيكس ةلغب حايحس ا بشنت لف اهساجي ىلا 1 ٍْ

 تساحو شارفلا ىلع 0 اهنيع نيب تلبقو اهنقلتف ةنكس ىلا ةحاييدلا تناك ةيحان

 تأ مل نأ ىنال تسلو مالا اذه بحاص هللاو ّبَعْشأ ةنكس تلاقف قراغلا لش 00 |
 ةحابيدلا رجح يف تبضو ترثك و ا ذك رهجم اهعم ةيراح تعدم ةرطا حايص حيصي

 ةكءادف تلمح تلق اهنامفأ سسشأإب ىل تلاق اهزنم ىلا تراص املف مهعم اناو ديز بكرو تيكرو ||

 اراثيد نرمشعلا ىل تاه> ول هللاو يضرشو يعمط تقرع دقو ًارانيد نرشع ىل تلمح اك

 اينارو م تطوحو تئاطلا تراقاف شاملا لا نا ا.بلتقل ىوبا لتق ىلع
 انل لحي ال ام اناعذو ديز يف انما دق اموب ىل تلاق مث لاق ا اع لذ دي نأ 1ذيو تا ناط.#

 نبد#م نب هللا دبع ينثدحو ريبزاا ( لاق ) اهءاغ ديزل تاكو ةئيدملا ىلا ل .>رلاب تعا 2

 نيجاعة ةمز <مهدحال ةيراح ت 7 هيف ساحف انباككا نبا ل 8 ءاح لاق ةءاس ىنأ ظ ا

 نكلواللاق ة 2 1 ال 72 باعد لا جات انا كتيدف 5 هل لاف ورع ةقدص ن

 لعحو زو 5 ١ ومس كو ةم نع هبوت سَ ا مرخلا ةحامد يندم نأ ىلع اهفصن كيطعأ

 ا

 نالؤ هللأو قاطعا لاق ّ ُضرالا ناط# 56 مص تاعحو انامز اذه نا لوقيو سما :

1 
 ا

 ا
 ا
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 كك لألف ناليعاو اذك نالف قاطعأو زاكي نر : ركا ةمجاسد ىف

 1 ةحاسد و فرصلاف ماق 5 نيحارع ة 4هزد فاصل | ماطت ناآلا 53 الاومأ |[
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 ةعيبر ىلأ نب رم لوقا ا



 3 3 2 2-2-5 0-5 6 - غ0 ا ا

 ةاطعو وص

 مدقلا اهعاراخ خر كفو * اهرك ذب ا اهم تناح

 محاةرج نمن زابأ رجح نكف « يوبلام ردنا و قثعتمتنا اذإ

 | دبع هلآ تيعش ينثدحو ريدر دا (لاق) سلجم ربغ نسوي ةباور نه حمسلا ىنأ نب كلام هانغ

 سعشاب انأ اذاف لاق مالسلا !.,يلع 0 ةنكس ىلع شيرق 7 لجر لخد لاق 7

 ا 3 ا لغبعأو هيلا رظن أت اءجف ةجحاجدلا لث رقرقي ل ء> يف 1 أملق ايدومتتلا تحل 0 جفنم

 | ضب هتتضخ هنواغب انروما ائيلع دسفادق ثيل هنا تلاق بدل هنا تاق اذهيلإ رظنت كلام

 || الم اذه نكلو ور ريع ان دنع رب دهو قهس 0 ال هن ا ” امام اذه ثم ريغ دنع نا انهو قفتي يح هنعموقبال هنا تمسقأ مث جا

 ا ذدقو معاز ١. نب 20 دَهْدع اهاور ىتلا يدوملا نب مهاربا رابخأ نم حرششلا ىلع و

 ٠ ( ءاشولا يفأ نع ءاشولا نإ طخ معو زازعلا نسحلا نا 1 نع يورو 4 6 دا

 03 لاق كتم عمطأ طق ادحأ ترأ رأ عماظلا تعشال ليق لاق مصاع نأ ن ء يمعيدكلا نع

 | زيزللا ديع 2 .ءالملا ين 3 درعا 2كلكلا 0 قع لانمأ 3 ا عم 7

 0 : نائعنع بءصم ينادح لاق راك 0س ريدر ءاا اندح اولاق ى هام رمد 3 بدحو دما نبا

 أ 0 اوطالبلا نم ةملقم ةديدش ةباح تءوس لاق ةريغملانب 3 نب رشب يبأ نإ هللأ دمع ن نعرذنملا

 0 ) وهو فد هفكب مهيدي نعيد 2 اذاو الوط مهعر 0 دقو ذا اذإو ةلق 24ه ةعاج اذاؤ

 ش لوقو اهك رحفهتسا ف رحبو صقربو هب

 0 تر.ت>افحصلا نق د تدحارذ ل ا الأ

 َ : تدهر م هللاو الو : 0 كك تك كل لاحت

 | و اههحو ف ينغيف أ رملا لمقتسو مهطل# يي - مهلا عن حر ةعاملا صقرلا ِق 1 اذاف

 | دنع مم اهةحاتسا ةينغملا 2 ةيراح هداه اولقف امن مَع علا 1 لا كيدح لوقتو مس 3

 . ا .اهاطعأو هب اهتلسأف ةنيلا 1 لوتس كالكلح !| لا 0 تك 1 هايع ب ام ّ فرتعاو هنوم

 ا نم ندحأ لاقيف زاجحلا يف لثنا اهب برضي ناكءانغ هللا قاخ نسحأ تناكو هنم ثاريمل
 أ لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ىتثمدلا اند .لاق ىلع نب نسا (قرخ ال ةعرصلا-ءانغ

 | ادع ين شرق نم موق ىف ساح وهو 52- ةيعرصلا ةزانح تزاتحا لاق ىنأ ينأد>و

 00 سشأ اي ليقف هللا قاخ رش هلل اهنر تناك ةينازلا | نأ ىلعو هلك ءانغلا مويلا بهذ لاق مث

 5 خبطيف شكب لا مأ لاق كءالك ىف الصف اهايا كنماو اهماع كؤاكب
 ا

 ا | م لاقريعذن دما ا:”دحلاق ىلعنب نسا ير قاس الا هللادهشي انيشمتالماعرادف

 سمل

 || سعف يت>هبثر ذهونالعت 3 ةعاج ناوهرداونو ههذم لث» ينذخأ دق يرضانلا نأ قي



 ”ةكرتح هي ل ع ا تل ول

(:58) 

 ند ميعتلغشو 0 كنا قلب١ دق 00 0 350 شر" نسا نا

 هض ع راص >< هد مس و هصرعو 94و 5 م : لمفأ مك لمفاف يلم ت 0 5 ناف ىفلأب ناك

 لوطو 5 لعفا هل لاقو 4ةيدعو كيرا م ام دحأ هف رع م ةئيهيف راضو هلوط ن 5 زكأ

 راضف بداح وهنا عز م ةقم ف رظانلا هَّحو هر 0 هردص زوخن هند داك تح ةيجول

 دل دع لعحو هلو رس ع رك 1 0-2 راصو يلا مانكاةيدح ءرولظيف 3 ١

 مث ضر , الا ناط امهو سني لعحو ىذكو هاذبإ كَ اهداذ مضر ,الا ع 5 6 هءاصخل ّ ١

 مولع ىمغأ يتح موقلا هدللاو كلوخو راع رااح ا 1 ا ىد ددعو لواطتق مق َ

 و وة ناىلع ض كدي 2 انأ معا 5 1 3 اعأال ءاللعلا أ ذل 5 نأ دأز 3 هر ,دازس ع اشي ادا ا
 كوب ان امدح لاق ينالد.صلا دحأن ناوضر , را 5 نعم فر كحنر>و

 عسل ةئس ىف ىف هدلوم ناك هنا هيبأ ع هع نع يد ملا نب مهارب 1 نع مهار انآ

 هيلع هللا ىلص يذلا جاوز ل 0 1 نا و لامع كلاعو م و ناو ةرحطا نم

 كلذدن ع 00 هللا ىلد هللأ لوسرىذأت رحل نود 01 نذل َّ نوخعل نيكو رس 8 ء

 ءانغا ءادا سانلا نسحا ناك هنا .اهن» و ةردان ,هزكاو ةرمثع هنامز 1 بيطأ نك هناا 2

 دك قد ملا نب مهار ١. ( لاق ) مهن 0 ةلزعملا جححب هر هد موقأ هلا امورهم 0

 م كرفشن رك , قدصتي هل لام يف ناكرمع نب هللا دبع نأ ي جذاب .لاق - نع تمن نفح

 ا ار اذه ي ريعب 8 قورافلا نباايو نينمؤملا ره نا تاقف ةلاميف هن داو

 تلق ناسحاب نيمباتلا نأ لاقال مهللا تلقف تن ا راصنالا ن رف لاقال 50 اق تنأ نير ا

 تاقارك كربعب كال رقوأ مالمفا لاقال تاق تنأ ليلا ءانمأ نفأ لاق كؤاحر ق“ 3 ردا

 لاقفأ هدو داك نرد لع لئاتشلا نا سو هيلع هللا ىلص هللا لور لاق دقو لئاس 9

 ينكلو اناقل ريب حضان ىلع كانا لقي لو سرف ىلع ىلع كانا ول لاق هنأ ثا لوقن نا انئش وا |[
 نعم لع نك نأ اذا باطخلا نب رمع ينال تلق ينال هنع قاتغتسال كد نع كسا
 0 هنع ينتلأس امع لسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر تأأس ين لاقف هتطعأ ينسي /

 تاقف ريما 0ك ؛ ةلحر بيصن لل>رلا اه أ نو الحار بصت ملاذا

 ملسو هلاو هيلع هللا ىل_ص هللا لوسر قو لو نع هللا قو قورافاا كيبأ قر

 تدواع نا هلوسر قحو للا ق-وو ار © كل هرقو. انا هللا دبع ىل لاقف ارمت ىل هن رث وأ اه |[
 را ل ترضتقا كنأ ولو كحق كل تررال قال |
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلس هللا لوسر نا لوقي يلا تمد ينال كمت تن اركي ١

 )١( برب يدحسمو مارطا دحسما ىلا الآ[ تاوثأ| ءاسرآ نحس ىلا لاحرلا ف
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 ءرملا زواسال لاق هع هللا يدر يردجلا كييهس ينأ قارط نك * يراخبلا ةباورو 00

 نيت الد دعب ةالص الو ي هعالاو رطفلا نك» 0 يفمود 3و مرة دم اقر أمعم الا نينوي |

2) 

 ْ لالذ 30 ّق ناكو يدوملام ايأيف كله ين 0 9 ام ارهعو امتامافام 1ع لَ 2 هللأ اع 5 ١
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 (فخر

 لاملاكلذيف نادوال لاقمأ هلوسر ,قحو هللا قح هفلحتس؛ نا الا هناي ومأرب الو

 مهتبرطا ناوبرطلهانادوانا تاقرئارفلا وشح يفنادو لاذخا امولاقأرمءربعبهلاورق وأ
 كلذو تنايل لاقف كينغأف ءانغلا يف يل نذأتا قورافلا نباي تاقف يرئاسغ اوشحو اوداجا
 وهويننملا سي وطلرخا ًاتوص هتبنغ مثهفرعت لزنل يذلا ءانغلا اذه يللاقف بصتلايف تمفدناف

 ديهش ةادغاأ تلق اب ىممهدو # لطابس خانم ينام ىبلخ

 حرس نإال هتينغ مث لاق هفرعن نكن ملام ينعملا اذه يف ثدح دقل هانهاي هللا دبع يل لاقف
 حاطبلا شي رق ىلتف ىلع باو * حافسلا عومدلاب يد وج نيعاي

 الو ءارلاب نيبال غللا ناك هنال دائوفلا قري دارا دا*وفلا قيحن اذ_ه كحيو بعشالي لاقف

 يبان يمرخلا ( ينري>ا ) توصلا اذه ينداءتسا الا يناربال كلذ دعب ناكو بعشأ لاق ماللاب

 هل لاف ةعمأل قيدص نعشا 3 لاق ع ينادح كاف راك نا ريبزلا اند لاق ءالثلا

 نب نسحلا ( ينربخا ) يما ىلا تجر نم ىلاف طل تنا وىملأ كوبا ناك يعشااي كيو

 ىتالاق نامعنب بعصم نع هللا ديعنب بعصم انثدح لاق ةمثيخ يلا نب دمحا انريخأ لاق ىلع

 تأ يباب 9 لاق انل دعا دق سيره ىف كل له تعشااي لاقف رمع نب هللا دنعنب ملاس بعشأ

 اهغ لاقف رمع نب هللا دبع كيلا هجو دق هتأرما هل تلاقف هلزن. ىلا يضف يلا رصف لاق يعاو
 اذا لاق هيلا يملا نم دب ىل سيلو ةتلف سانال هنوعد اعا ملاسو تنش ق٠ يدب يق هللا دنع

 للاعتم ,لك | لك أ لجو ملا ىلا ءاخ هللا دبع ىلا ريصأ مث هدنع لك ! لاق هللا دبع بضغي
 مالغاي لاقف يعأ تنايفأت تدرا كاذ لاق كلزنم ىلاكنع 3 ثعباو سا 3 هل لاقف

 هللا دنع فاح دقكم اكتاكم هل تلاقف هيام[ هي ما هع ىو هلع 2 هلزنم ىلا اذه لما

 هه و ىلع حي ؟ ماما لخدو هتظعاف ناَرْفَعَر نمايش يتاه هاياو ينيعد لاق ارهش ك.لكي النا

 نب هللا دبع راد قلاع 6 ادع ىلع انكم جرخ مْ هرفص ىح > مانخا يف ساحو هيدبو

 لخد امافهل نذاف همحاص رعأو لذدو 2 ام ةلعلا تغلب كحمو لاقد_.>حاح 15 املف رمع

 نأ ردقي امو نشل وطخلا براقيو ةدنعرلا ىف ديري لعش .ءدنع هللا دبع نب ملا- اذا هيلع

 نكن ملا كليو كلام ملاس هل لاقف كيلع انيضغ ىف بعش هأاب كتملظ للا دع" لاق لقسم

 0 كل لها ملا كليو لاق يل ىر . لكا ةزنلو هل لاةف ة سره تاكاو اهنا يدلع

 نظال ىنا هللاو لاب الا ةوق الو لوح ال لاق كل هبش هل لاق تبكو تك 1 لهو اكو
 00 1 دل ترحل تنك نأ لو لع لاق تل قاع كليو كاب هيي ناط علا

 تناو يندصأ ىلاي# لاق اة>الا تلقام لاق كل ماال هتمتا كحيو بزعا هللا دع

 هافق ىلع ىتاتدأ ىح كدضذف ةصقلاب هتدح مْ قدص دقل كتايحو ال لاق يذغ نم نمأ

 5 لاق لاق نامء نب هللا دنع نب بعص انثد> لاق دحا (ىرخأ) سا ىلاعت هللاو

 دحاسمةيالث ىلا الالاحرلا دشت الو برغ'يت> رصدلا دعبو سءشلا علطت ىقح حيصلا دعب

 يدجسمو يمهقالا دحسمو مار طا دحعسم



) 407 ( 

 هقْط ىت> رداف رم ماعط هعمو نالف نات يا يغ. دق هللا دع نب ملاس نا 2

 تهلع دقل بعشأ هادانف ىنانب كليو يقانب ملاسهب حاصف هيلع روستف هنود بايلا مالغلا قاغاف

 مى اك اماه هيلا جرخأف ماعطلاب عاف ا متل كن كناو ق> نم كلانب يف انلام

 لاق مع ىنثدح لاق را ريبزلا انثدح لاق ديعسس نب 0 لاق ىلع نب نسحلا

 قو لعجو تيب نم هيلع بعشا علطاف "ين يف هيتفتست اهءاجف دانزلا ينأ لنيل

 تح ا اديه نا'كااقو تكحضي اذه اب ناقو كدل أ حبسف لاق ةحاحدلا 'قوقنام لثم

 لءجف بقني يت> هقرافي الو تببلا اذه يف ًاضيب نذحي 1 تالف ان سا ضف الع 29

 كك "وع ك رفم نيسحلا تنب ةنكس 0 ُق هبز 5 دقو ب كل 0 ةياورلا هذه

 ىلع نب ند( وال ) ناقع نب نامع نب ورم نب دنز عم اهرابخأ ىف هذه بعشا

 ناك لاق نيسدملا ضمن 5 لاق بءصم 0 0-0 لاق ة همم يبأ ب د 5 0 لاق

 حرطي تاما يجي نأ ف عمطإ قران م هدب 00 3 < ماني ناكف هبأب 2 قرح ل

 هل دعا ريب لا لا اع نم هب ثبعإ ناك نم نسم امذإ و تطلب نع اناس هدا

 هيو روم نيا نع يمول هب 0000 ( هدب جر نأ ىلا اهو عا كعمل ١ هدب 6

 هن لد فاه ر 7 مو ا 0 نييدملا نضع نع بعص» نع ٍنسحلا نب د# ن
 نسم ا سس م سس م م م ا يم م ل م ع ممم يم م مم

 لاف ةعطج نأ هللا دبع انثدح لاق يرهوجلا زيزعلا دبع نب دجا(نرحال ّ

 ىننثدح لاق 2 ينأ ناد ن ىح انثدح لاق ىهاط 9 ريبزلا دهم نب دمحم ىنثدح

 انا اولاقف شيرق خم هع :ذ ينءاح لاق ا اي نا جوع الا د مت نب رفعح نب 2

 ىلع يل اولعجو كل لوقيام انملعتو ءاثفلا نم تود ر مع نب هللا دع نب ملاس عمست 2

 نا سو ةدومو ةهرحو ةسلاحم يل نار مع انأأي ت تاقف ملاس ىلع دل ياا نا

 ءزتتلا ىف ناوخالا عمو ةولخلا ف تلق تقو ىأيف لاق ءانغلا تلق منرتلا امو لاق منرتلب علوم
 |ولاق مهلع تحرم ضان واي لاقف هتينغو هلع ككسأ هةهرك ناف كم نأ 8

 هتينغ تلق هتينغ يش يأو

 يلاي-نعلئاوب رحت # ينو ةهاعنلا طارصص ابرق

 يلهولءحام باهذ تف>و يايإ مهعفد تيار املف يضر انساو هيف ةكرح الو دراب اذه اولاقف

 ًاسأب "رام اقف تع ند همالف طوعا رف كلو يلام لاقف رح رخغابأب تلقق تي

 هلوق هتينغ تلقف هتينغ 'ىث ياو اولاقف مم.لعاف مهلا تجر

 الواط :برطلاوحاو © ار 0 7 ٠ ١
 هلوق تينغ تح هرسسأ كلما لف رخو تاق هَملاقف هيلا تسحق ءيب اذهل | واقف

 انيفاو ىوولا ند تقل ا يس ناقو نماربع نم نذيغ

 لااا ا االلا<6< < 5

 ) رشع عنالا  ىلانالا -1) ش



 00 (ةمد
 1 كلل وه لاقف ور< ةقدص ند ةوحم 58 هفو كادلا كاذب الإ هللاوال تاقف الل الام لاَقف

 ثدي ىل نافو نماربع نم نذيغ 9 خسرشلا تينع تاقف هم اولاقف رطخا انأو موملع هب تجر

 نبا لاق تمص قدح ًافافكتسا الإ هيناطعاام هللاو مهب ذكو اذه يناطءاف ىل ضرفو برطف

 هنوءبو نيئةءال سانلا ه.ييام ينعي يناعقت يا يل ضرفو مكلال مبزاا كادسلا دعس يبا

 نع زرخملا نب تاق قيد لاق مساقلا ن ١ ل ل لاق يره وهلا ) يندح ( طقللا !

 2 أ 00 ناشف هب فاطأف رفع يا بعشا 6 لاق 90 رثعج 0 .' الا 0

 2 9 رثطلا |

 1 الخ اسراديسا شق _دجلا تاذب للط نا

 , لاقد'ع لثس اذاف دعم نع نحللا 10 تنكدقلو لالدللوهو دعم نعءانغلا تذخا هللاقف '

 | نع 0 دامح انثدح لاق ديزمنب دم (ينربخا) ينمهل ةيدات نسحا هناق 6 مكيلع

 نع 0 هيودشنتس سانلاهلا عمتجاف ةئيدملا ريرج مدقلاق بعصم نءهللأ دبع نع هسأ |

 ع ريرج هل لاَقف هق راش مم نم بعشأ همزلو هنع نوفرصت,و هنع 77-6 مه دشنيف هرعش

 ْ . ةللاوانا ةرزح ابا أ الاؤس مهرثكاو اسولج مهوطا كارا |

 ' 6 لاقءدوممو هتموك 2 فكلاق هدودا و 6 َُك رعش 2 انا لاق كلذ 4 لاق كل مهعفنا ٌْ

 حرس نبال ءانغلاو هرعش يف هانغف عفدناف |
:2 

 »© وص

 لذعلا مواليقو ليحرلال بق * مكيلع مالسلا ةيجان تالي

 07 لمفا ملام تامفليحرلا موي * دبع رخا نا معا تنك ول

 ' ل11 دوشأ لاقو .هتكرب هتكر تقصل ىح هللا فحزي لعجو يبو ريرج برطف لاق

 || دحا ( ينثدح ) ةوردكو يريئاندب هل_كوو دار 0 تع نول الحال مومو دع ىلع أ

 5 ا نب منيه لاق ب يبا ينثدح لاق مساقلا نب دم انثدح لاق زيزعلا دع نبا

 | كولملا ثيداحا نع نولاسي لاق اذه كنامز لها ىرت ف5 هل تاقف بعشا تبقل

 ألا دمحا انثدح لاق مساقلا نب دم ينئدح لاق دحا ( ينثدح ) ديرعلا ءاطعا نوطعيو
 1 هل تلاقو بعشا تبححتساف ناوىم تنب رمت ما تحح لاق بعصم انريخأ لاق ىح نبا

 ا]] تماق مث ايلم ممل تسلجو مهام ىلع مط نذئاف ةئيدملا لهب سانلا فيمعا تنا
 ” ةسلاح تلازام 0 ما ىلع يل نذاتسا بشل لاقف سيوط ءاجف ةلئاقلا تلخدف
 أ | لش قدف نيترعش ا تفن ملف نيمو تكلم بعشااي هل لاقف تلخد دقو

 "[] يضرعتن الف بالا سيوط اذه ناورم ةئباي هللا كدشتا اه لاقف اهلا لخدو بابلا

 | بأي ناك دقل اقلغ كباب ناك نكا هللاو اهل لاق لخد املف هل تنذأف ىيضرمت الو هناسال



 ينغو هبرقنو هفد جرخأ مئ الف كيبا |[

 بوذكم'ئصاوط نمتوولف *# اهيقلف اهئاقلب ىنملا ناك

 (نرخا لا ر كي هل تومان لحاو لجأ اتق لج لا م الجاملا كيلا بح اامهباتلاق
 هك 5 0 كتادح 0 ادم 3 نع 0 نأ ن ع هيلا“ نال ٠ ىدحلاق 6 ينوب

 ا لاق ينئادملا انثدح لاق مم 0 أخ لاق ٠ هوو ا :ثدح لاق ,يرهولا ا

 ىلع 0 فالا ةريثع يدذع كل بعشااي هل لاقف ةدعس هنأرما ق قاطام دعب 2 َّك د ١

 نمسا يعش وف ةردب ديو ردح كلا راظنا قدك رضحأ هللاقف ةدعس قلاسو غابتنأ 1 ََ '

 كل لوش اهل لق لاق نينمؤملا ريمأاي كنلاسر تاه لاق مث هقنع ىلع 0

 قالت نم ةمايقلاّ ح لهو #* ليس انل كيلا لَه ا

 قارتفا لعل انامش عمجو 3 ينيعرشو عاش حبصأف ْ

 قالوا كليلخ نةكرع *# يتائرنأ اىهد لعلو يش

 لذخدف هل تنذاف تسلدخوا شرف | ا تشرفف ترعأف هناكع 56 بايلا 5 ىف لاق 3

 هللاو تلاق مهرد فالا هر سشعلا ا يداي لاقف قافلا اودخ اهمدخل تأاقف هع اهدنا ٌ

 هاوطف تماقفهنع يعوق لاق يت يذلا يطاسب تلاق ىل نيمهت امو لاق ينتءلباك هغلتوأ كتتال'

 عناصتنأ اف ينل تبهذ دنف 2 امتكرتتنأو ينبل ىلع يكبنأ ١

 هل لق تلاق كءادف تلعج كنلاسر ىتاه لاق مث

 نباي كب امناص ينارتم هللاو ينتلتق 7 لاقف تيبل لا هدشنأو ديلولا ىلع لخدف 66 لقأف : ٠

 325500- رصقلا قوفا نما كب يع ل فانك كيلدأ نأ امآ رتخلا ةينازلا"

 نك مل كنال لاق مو لاق كلذ نم أيش ينالعاف تنك ام لاقف ةبرض اذه ىدودعب كسأو ا
 ِْ ( ينرخأدقو ) ينع جرخا ةسازلانبااي تقادم كاف _عدعس لاذ رظن دق نانيع هفاَسأت بذعتل

 ْ 6 نأ 65 ميطا ن ع 1 نع دا ' ندد عا ند ربخلا نيف

| 
 قالت نهةمايقلاّ رح لهو * ليدسانل كيلا له ةدعسأ

 اهدشنأ املف ادبأ كلذ نوكي ال هللاوال ت تلاق

 قالطو اكاللحل نم توك # للاوي نأ اند لماو ل '

 امنع ا اَملف ه4 كلذ نا ليف قل لا ءامناالكتلاق
 قارتفا دعل 0 عمو * ىئعع رو امماش حب 3 / 0

 هيو روم 0 .,ع أ يلوا كن داع لِ ريخلا قاب ركذو هب ةنامثلا نوكنا لب ©
١ 
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 ىدع نب مْيْطا نع يردعلا انثدح لاق يناركلا دعس نب دع انئدح لاق يمي 6

 املف هبلال م دي ربلا ىلع هلمحو هيلا زادها نم سم ضاخشا:يف ديري نب دنلولا تك لاق

 لحاللج هقنع يفو 5 هيلحر يقف دشاو درو بنذ هف لمحو اناس سل نأ 58 لخد

 بعشا لاق 9 نع فشكو هنم كك آو املق بدحعلا نم بك وهو لخدف كلذ هب لعفف

 ار 0 مث تدحسف هربأ ينعل كليو مدالل دحسا هللاةف نوهدم يان هناك هللا ترظنف

 ناك ام عزم 0 كدعضف ك.تيصخل ةياثلاو مدالل ىلوالا تاقف اذهام لاتقئرحا تددعسو

 نب دامح انثدد لاق ديزم ب 04 ) ينريخ ا ) لتق يح هاقدت ٍِق رأ مو - ةينسلا

 اممدق مدأ ب هلق قراخلا هللا لع ع 0 دايز ل ىدها هنأ بعءشال لجر لاقلاق هبا نع قحسا

 نا هل ليقف مهرد قل تواسام مالسالا هب هيف اه | و قلاط هنا ع لاَ مح رد فالا ةرشع

 بغز اه وشح نا ول ةساز مآ لاف رائد لا نورشع اقرت اهوشح ينو ةج اهعم

 لاق ىنئادملا بويا وبا ينثدح لاق ىمع ( ىنريذا ) ارانيد نيريشع تواسام ةكئالملا ةحنجا

 نم 8 1 و لاق تبغشأ ينادح لاق هيبأ نع ير زلا هللا دنع ب بءصم ينثدح

 هليل يف ينبلطي ىب هللا هارغاو مهدكناو سانلا لا ناكحو يؤول نب رماع دلو

 نوكأ نم ىلا ثم عضوم يف تنك ناو ط ربشلاب ىلتم ىلع م هنم تبره نأف هراهنو

 ىمعطل الو ماني الو 5 ال مث ككاو امج ينبلاطيف هنم ينبلطي هدنع وأ نم

 بعشالب ىل لاف جحلا رضحو اديد_> ءالبو اهظع أدهج 4 تدقلف اش ينيطعإ الو

 هبيلعو هيلع لاقف جحلا يف ةن ىل تديلو ليلع انا ىاو تنآ ىنأ تلف

 يح سدحلا كنعدوال ىبم جر مل نئل رانلا تدب ةيعكلا نا لاقو |!

 رمآو هترفس يفام لك | مث ترا أنو 0 روظا لزؤنملا اد اع

 عقوتأ برغملا رظّنا لزا و مكاص ةلزز ديكو 2ك 2 حلم نيفيغر ينمعطي نا همالغ |

 را 10 ديم ادق. لام لك الان :رظتنيام ةجالماا تاق كرملل هلع املك ىراطفا

 يلا جرخاو لكذ هلك 1 ام ككل دعا دق لاق انا يوطافا د 1 لاو اعاص 55 موا

 همالغل لاَقف لزمملا انازن َّىَح انرسسف تدعصاو اعوداتيم تو 0 حلملاو نيفيغرلا

 املف ردقلا بصنو هلكأف لءفف اعطق ىل بيكلاقف هعاتباف مهردب امنع انل عتبا
 اهنم ينمعطاو ةقد انف حرطا لاق مث اهلك اف لمفف امطق اهم يل فرغا لاق تربغا
 املف ىنوعذيال هيلا رظنا سلاح اناو لعفف اهم ينمعطاو اهلباوت قلا لاق مث لعفف

 اذاو ردقلا ىلا تحف 0 ىلا يعرو سشا منطا مالغاي لاق هلك محللا قوس

 اهم ذخاف ةسباي ةبكاف هيف ًابارج هل جرذاو نيفيغرلا تاك اف ماظعو قرم الإ ابف سدل

 اذه لك لاقو يللا هب يمرف ةلي> هيف هل نكي ملو هرسشةب زو فك هفك يف يتب و اهلك اف ةنفح

 تطقسف ةعطق هنم تريكبنا دق يمرضب اذاف اهنم ةدحاو ريسكحا تبهذف ٍبعشااي

1 

. 
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 للا ,4٠ ترفطف هاف ”ةزول هياتبرضق ةيديسول ورك !!وجحي ىلطا تعا )400

 تبان نبا ىنعي بعصم ونب لقأ ذا كلذ ىف انأ انييف اماط يف تودعو رحح ةيمر رادقم

 لا اي مكبو هللإب ذايعلا ثوغلا ثوغلا ممب تحصف ةيروههلا قولحلا كلتب نوبل هتوخاو

 وذ تلق كلبو كلام سحأ اولاق ينوارانلف ىلا اوك رث يوك ردا را

 قزلابلط اذا خرفلا لعفي اك يدرب فرفرأ تامط مهعم ينوام ثوملا نم ينوصاخت كمن

 اري تمدقف مكعم امم ينوقز ثيدحلا تقو اذه سيل تلق كليو كلام اولاقف هيوبأ نم

 د اولاق مث لم يف ميِدم يتولحو يمقن تعجارت يح ىقومعطاف لاق ثالث ذنم اطر
 نم كليو اواكو نوقفصلو نوكس أوامجف 30 يس رض ا مهد كتدش

 لكلا ال ينأ قالطلاب تفل اسفن مدأو هللا قاخ لخيأ ن هاذه اذه ىلع تمقو نأ

 ىالدبصلا دعحأ نب ناوضر (قرحا ) لزع يتح اولخدأ ٍ ناطلس اهم هل ماد ام ةئدملا

 - نإ ةدكيع ينئادخ“ لاق ئديللا نب مهارب |"اضادح لاق ميهار ١. ن:تسو انندح لاق

 ىرضاغلا ناكو ١ حرطا وينأ ها ل لق موكحضم و ةندلل لأ رد يرضاغلا ناك ناق

 مرضت ناك هنأ ال محلل للك مهد ارق ىنأ 3ك ا اليع ةماقلا دام هحولا نسح

 هعمو اموي رش لآ هل 8 اذوبنم اطيقل ىرضافلا ناكو حور ةفخو كو ءاكذ دقوتيو

 مط لاق انان ع 5 2 اهعزتف هبام ا و ددسملا يف ينأب شيرق .نم َةَسف

 0 3 هل لاقف يبأ ةس ةاخ ديرب ةقلخلا هذه .نف تخعأ حار ّقِع هيا مكتدشنأ يرضافلا

 لاق اتي ترصف دحاو كفو اوصل ت رصف نانا يناز هنا اهنم معو ةبحمل ىقلخ

 دنع ىرضاغلا بضغف يتخبلا لورسم لاو وضالا خارفلا نم سواهملا نومسي ةنيدملا لهو

 هوباطتساو ةئدملا عا ىبأ بلغو كاذ دعب رداوالا كرنو هربتساو طقسف همتشو كلذ

 لاق: ةنيبأ نع قحسا.نب دام ادد لاق ةبانق ني رفح ( قرح[ )ديس ان
 سانلا ناكو هدالوأ ضعب رطل ةعلو ملوأف هللا قاخ لخيأ يثراحلا هللا دبع نب دايز ناك
 مدقامف مدقف هب ٍمهملعل اندقلو ةالعتالا هم نول ١ الف ماعطلا مدشو نورضضحي

 هنو. ناانلاو مايأ ةيالع ةدئاملا لع هددت لكجمحتو يا 1 شرما مق وش يد

 نا قلااط هأرما لاقفذ كانه ناك نم ضعب ىلا بعشا يقع 0 ةعاولا تقف نأ أ

 كدحضف حدي نأ لق هنم ةايح 3 رع ولع ىوشو عذ نأ دعب ىدحلا اذه نك

 ىنثدح لاق دعس يبا نب هللا دنع | هد لاك 0 قرا ) لفاغتف دايز اهعمسو لدحرلا

 بعشا نب ةديبع نع ىدوهملا نب مهاربا ينادح لاق قدحسأ نع كلام نب هللا درع نب دم

 ماجحلاب تعدو :ه:ل .نقلحتا تفلط هل 1 *يث ىف ينأ: ىلع ة نيكس بضع 3
 نا اي هل لاقف كنم نس ّو> كفدش ا | ماححلا هلل اقف ة- طل قاحا هلإ

 قا نا تدرا اذا كنارصا نع ينرب_> سمزاا ينءاعت وا يت قاح نا كل: نما 0
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 ةلكس غابو فرصنتاو 4 هارط قاحب ال نا فاحو ماححلا بضغف هقاد_ تكا معفلس اهرح

 )000 لَه نابزرلا نب فلخ نب دمحم ( ىنريخا ) هتعتكفعو تكحضف اهب يرج امو ربخلا

 اماعط هبا يثراخلا هللا دبع نب دايزا بتاك ىدها لاق يممصالا نع ءانيعلا وبأ ينئدح

 | ثعبف مرعأب ةفصلا لها اوعدا تاكا دقو هب عئصأ ام لاقو يضغذ ىدغت دقو هب يناف

 ةصبخا لالسلا يف نا وفرع بتاكلا لاقف فرعف ةفصلا لها اعد مف هبتاك لأسو مهلا

 2 لصا ءاحو تءقرف امعفرب صم | اهار اءلف اهفشكي ىماق كلذ ريحا اخارفو احاحدو ءاولحو

 دحسم يف نوسفشي مماف مه وسيحأو ةرد نيرشع نيرشع مهوب رضا لاقف عاف ةفصلا
2 2 05 

 "| اوذواعيال نا مهوفلح لاقف ميف ملكف نيلصملا نوذؤيو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 أ لاق ةلدز نا انثد_ح لاق 4 انتدح لاق ديز٠ نإ د ( ينريخا ) مهوقلطاو

 سانلا لز»ا نم نامع نب نابا ناك لاق هيبا نع ةمره نب ةيوار جينز نبا امدح

 | 00 ت اف كبش نإباو مت حبقأ همتتنف هبقلب ثفتبب مث نالف نب نالغانا هل لوقيف هنم
 ف 1 قرزأ ةرقشا ينارعالاو هل لمح هعمو ىنا عا لبقا ذا بعشا هدنعو هدنع موب تاذ

 5 ا لافف هرمو ةيتشأالا دحأ هئم وندبام هه>و َق ا نيمو ىفأ هناك ياتي بوضع سصعزا

 2 هاناف كوعدب ناهع نب نانا ريمآلانا هل ليكوىعدف هوعدأ ةيدايلا نمهللاو اذهنابال سعشا

 1 1 لاقف ساجف ابح دادزإ باليد ىلاخاب هللأ كايح لاَقف هل بشاف هسقل نع نايا هلأ هيلع

 | هذهو ةفصلا هذه يّنشا م هدجا يف نامز ذنم اذه كلج لثم لمح بلط يف ينإ هل

 | نم دنع ن» هب يرفظ لعج يذلا لل دهخلاف فافخالاو كرولاو ردصلاو نوللاو ةماقلا

 يواسب لما ناكو رانيد ةنام هب كل تلذب دق يناذ لاف ريمالا اهيا مآ لاقف همينتا هبحا

 ىلع نايا 0 هه>و يف عمطلاو رورسلا نابو خفتا و اريسو ىنارعالا عمطف ريئاند ةرشع

 | امم هل عسوأف عمطلا ينمي كبراقاو كلها نم اذه ىلاخ نا بعشا اي كليو هل لاق مث بعشا
 | اهإو ةريصب ىلع نولا يف ثندز امنا ىلاخاي 3 هل لاقق ةداينو' تف ىلا 2 هل لايف: كدنع

 '” انورحت هب كنطعا ياو اندنع َدقنلا ةلقل ةثام كل تلذب نكلو' ًارانيد نيتس ىواسي لخلا
 | بعشا ىلا رسأف ريالا اهيا كلذ تابق دق لاقو ىنارعالا عمط دازف ةنام ى واست

 : ا يواست قاخز تت ةفاع درد جرخأف هب تئجام جرخا هل لاقف يلطعخ“ امش جرخأف

 ْ 7 اف دهشيو هب فرعت ريمالا ةمامع هل لاَقذ بعشأ اي اهموق هل لاقف مهارد ةعرا

 | تدبا جنيز نبال لاقو هيدي نيب اهعض لاقف اراد نوح ءافلخلا ايف ىتايو عمجلاو

 ْ 0 ضع يف هضعب لدي داكف ىنارعالا يدب نيب ةمامعاا تعضوو كالذ ا مدل

 ' اشالع رق ةقلخ ةليوط ةوسناق حراق يونلق تاه لاق م .مالكلا ىلع ردقن مو
 ايداع رلزا يللا ةوييلل لاقف وق لاه مرد شن قوات ”تقرخو نحدلاو خمسا



 تعضوو كلذ تنئاف تدنأ لاق ارانيد نونالث مكحال ساجيو سوا تاولصلا اف يلصيو

 وهو 507 مث بوثولاب مو هائيع تظححو ههح>و رع يبا ىعالا يدب ناد ةوسنلقلا

 هل لاقذ اقتفتو ارسثلو ايش دق نيقل> نيفخ جرذاف كدنعام تاه بعشال لاق م لقا:

 وشر ك0 هيلع هللا ىلد يلا راسم أهم واعبو ةضورلا امم 7 ريمالا افذ لاقؤ موق

 نم هيلع انل ىتب ام هنم ضيقاف يلا ىعالا ُج ضها'رخ ال لاقو للا ذه بهذا نابل ٍ

 اولأي اند موقلا هو>و 00-0 ئامقلا 20 ينارعالا تبناوذ انك نورسع وهو عاتلا ن 2

 كردأ مل لاق ال لاق ا 52 نم هللا كحلصأ يردتأ هل لاق مل 0

 هرتعلا 5-5 ا قع نو لم ضو مث كلثم 0 كريشاف ناهع كإأ

 2 5 اذا كلذ دعل يف اىعالا ناكو هعم 3 ند لك كدضو طقس يح نابأ كدوضو

 هنم حا بروف موق مول عاتملا كعوش ىلع كفاك أ يح ةثيخلا نا يه هل كو

 نه خيش ينادح لاق يفك ا دملا نعت ران دحأ 0 لاق ةمادق نب رفءعح ( قرح (

 هسناع الإ هنسحاتسا "يش 0 ا: ال نيملا ةديدش زو# ةئدملا تناك لاق ةئردملا ْ

 قءانحلاو ييدخ ب اق ةينباي هتئيل لوشإ وعو تول وهو بعشأ لع

 كيذكتف | رقلأو هقفلأل كب 2 تأأو َت اولصلاو موصا كيدنأ هاب و نيلوغدا 3

 ا نإ هللاب ةيالفاب اط لاقو همكب ههحو يطغذ 1 0 ىأرف 2-5-5 تفثلاو نو و سانلا

 5 ملا تريضغف ينبكل# ال لو هيلع هللا ىلد ي دا ىلع قف هب هق |نأ م مش تاما

 ير دفق لاق قهر رذا يف ا يسأل 2 5 نيا فكم تنخعس تلاقو

 هيف 0 ًي دتشف عزملا ةلوهسو ىلع تولل 10 0 0 ينو 5 ل تاق 5 نكلو

 ( )كداب ا نم هلوح ناك ن ه لك كحضو هعتشت صو هدنع نم تجر >و

 نا عضم نع يدلل يونا وبا اند لاو ها يبأ ندا اننح لاق لعار ٍنسحلا

 يف هما عثوو نيكوود بارضل الإ هرمش 1 ىلع فرشأف درنلاب الجر نيش بعال

 هنأ سا 0 هل لاه ب رضا عم طرضو نيكي برضف عزجو عمز هباصأف هسيعالم دي

 ردقلا هل رس سو كييوود ناك || كل ريصل يي 7_1 ةطقن ةطرغلا كل نس ١ نا قلاط

 نع دامح نع بويأ وبأ يف مدح لاق دما انثدح لاق نسحلا ا ةطرضلا بدسإ

 لاق تدرذ نهد 70000 1 يأ كوبأ ناك بعشال لجر لاق لاق هيبأ نع قحسأ

 دمع نب مشاه ( ينربخأ ) احلام الحر ناكو هباوج ن هم بحمل وهو لورلا رف أ لإ

 و ف ا 5 ليبتلا مصاع ب ا يثايرلا ينثدح لاق يعازخلا

 نأ ءاحر ىبإب اي اللا لق اه>وز ىلا اة ئدملاب سوىمع 0 لاق 0 نم غلب أه

 ةفللظلا لاق همع ٠ نع راكب نب ريزلا انثدح لاق يوما رمصأ نب بيبح ( ينربخأ ) يب ىذه



)1:4( 

 مك نم ًادهأ ينءعديال تلاقو مزح نب ورم نب دم نب 6 يل ىلا هنم سشأ أسما

 000 101 ىر] افك ال اهنزيخ تكتل بكرا الو فلغأ يتارتا بعشا هل لاقق عاجلا

 دلل انأ ولو ةحف نئءات ال كابتيدف.هل لاقف هلام يف هتوخم اهنأو هنأ سما هيلا بسشال لاخ

 ينأدح لاق ده_س ىنأ 3 هللا دنع ينأدح لاق ف ) 7 ) همي وهو هنع فرصناف

 رفعج ىنا مايا بعشا انيلع مدق لاق ناما_س نب رفعج نع يممصالا نع زرحلا نب بنعق

 هولاسف هلاح ىلع هقلحو ةبرطم اطل اذاق مهانغف ىنغي نأ هرلاسو مشاه ينب نارتق هب فاطأف

 اقاح اسراد سا نك ىلا ت تاذب للط ن

 مكيلع لاق هنع لثس اذاف توصلا هنع ذا ت تس دا هلو دعم ن ا لاَقف

 90 نب مداقلا نب دمح اتدح لاق ىلعنب نسحلا ( ىتريِخَأ )ينم 21 ا تاغ حا

 نسحلانب نسحلا ناك لاق هيبأ َنَح 2 كب ةديمع نار بيعش نع راك 0 ريبزلا 0 د لاق

 هناو لع دق هنأ هع فق هارآ اعرو ثيع ها أب ثعل مالساا مولع بلاط ين ن: ىلع 51

 لك كلذ يف امْننب يرجحبف هلت ديرب هنا هيريو لولسم فيسب هيلا جرخي مث هياع دبرعي
 قىدهع تدسأو ىناعطقو قار 2 عشاي هل لاقف اموب هيقل مْ ةلب ؛وط ةده ىبا هردمف محم

 بعل فيلا: عم سبا نكلو كتربمام فيسلا ريغإ 3 رمت تنك ول يعاو تنا أب هل لاقف
 3 < يذلا يرامح كالو ريناند ةرشع هذهو دبا ىن* هارب الف اذه ن ند كيفعأ انآف هل لاقف

 لك جرخ#ت وا هللاو ال لاق انيس يراد يف ىرتال نا طرشلا كورا رصو هيلع كلا

 ةنسطأ نم لاق اع هل ىفوو ىنا هءاحق لاق كل كالذ 00 : 0 - 0

 3 أب لق كب هديرا ري فيلا ان ماهتدر 1 اغا 0 لاق 2 001 ل

 تسل كل لوقا ام عمساف هل لاق انئدب طرشلا رك ذت تسلا فيسلا عم نوكي ريخ ياو ياو
 ذخا م + كردص ص ساجحاو كمحضا نا ديرأ اعاو 72 ”يددنم كقدحءاب الودب كب رضا

 م ” نقم اهزدأف لّدقم و جدو و بصع ىلع ضّقا 5 ريغ ند يصاب كقلح ةدا>

 لعفت- ال أ هللا كلوسر نبااي هللا "ل ل لاَقذ أراند نيررشع كيطعاو كردص ن 7 ع موقأ

 الو هش ال هنا هلا فالح] كَ هدب 1 نسحلاو تعدلاو كح دو خرم لعءح>و 81 له ىف

 0 يت> اهراك هلعف اعئاط هلفي مل نا هنأب كلذ ع. هدعوتيو طقق هدي ز رك نإ هيأ نواح

 لعفت ال تنا هل لاقو هنع لفاغت هنأ ءارأ هعم حزاا نه نسا ىنتك او امهنب بطلا لاط
 روسأو بعشأ بره لح ء يحن هناك ىذ١و هب كلفت ا ل. ءيجا نكلو اعئاط اذ_ه

 جرف هلع ىمغاو هل>ر تكفناف هراد ىلا طةسف هيا ىسح نب هللا دبع نيدو هني اطئاح

 هلزتم يف ماقاو اراند نار مشعل هإ 007 هنو كيادعذت هريذاف ةّحصق قل هلأ اعزذ هللأ داع



 مست هايدامم 5 نينا يدم - ع دمحم نا هع وجلا بيك

 ( يروحو 3 داس نقلا ندفع او املاك هلع تعلع نأ لا هلوعب وطال _
 نسح نب ندنح اعد لاق ىمع ٠ ينادح لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ىبأ 3 يرملا |

 0 2 3 يدا نأ 0 بعشال لاقف 2 ماقأف 5 مالسلا مولع ىلع. نا:

 نودع ١ كل عذأ نو 8 :امءأ 'يأو 3 يأ تعش هل لاَقف 0 نفح لع زرع دنع ءانغبا 3

 مالغاي 3 د ةاشا 0 لوقتو هذه ديك ى ا كرد لاقت ةنيدملاب ةاش أ!

 م لك افا, ,ءاطأو اهدك نمل يزهو انش ا
 اذه . قع ْق 6 اب تعشأ هل لاقف مهارد فولأ هنت 55-“ ناك سحنا اذه يبن دك نم

 قيقا 1 لاَقف ةئسدملاب رورد> لد 5006 هللاو نو هينطعأف اع هللاو

 مبان 3 6 كاكاذ دك يوشو نجحللا رد3 را ,مدالغا هريغ ند ملا اذه ا .

 نح لكنا هلا ناحل لاق كدَك" 5 وي ءدأ هلفاو نأ بعشأ اي هل لاق ك 1 3

 ءراشلا تع »* كما ثمحأل ةئطوت لمقام بيحعتلاو ةاشلاب نسح لدف أ و ايلكال

 ا
 تر ا

|] 
َ 

 0 تدك 5 ةيلاع ة هحرد ن 5 4سم ع نم و كنتربخأ دق لاق سانلا داك 1

 اهاهمشااعمح نيلاعلا دايك أ 2 محو ىدت نأ ول هللاو لاقف كحيذب هلأ تننظأ كليو هل ليقف

 اهمامعأ دحلا يف لواطت *« كلام يتب نم ةيناع

 قدحسا نب داح 0 ور#“ نع يل ولاب لءر ىلدهللءانغلاو يرازفلا يفاوةلا في وعل 3 0

 قاطم لية” فيفخ نودمحنب سيبعلا يال هيفو هتشيرط رك ذي مو ةلخ ان هيف نا هبا ن

 يلطعسولا يرحم يف

 مد هبسلو فيوع رابخأ ايم

7 

 أ

 ةفيذح نب نصح نب ةنيع نب ةبقع نبا لقو ندح نب ةبقع نب ةيواعم نب فيوع وه ا
 ضيغل نإ نامبذ نب ةرازف نب ىدعد# ةيلمأ نب ناذول نب ةيوح نب ورمع نيرد نبا

 نعاش يفاوقاا فيوعو رازن نب رسغ» نب نالبع نب سدق نب دعس نب نافطغ نب ثيرر نبا َ ١

 ةمدقملا تانويملا د 3 هنو ةفوكلا يف 5 ني نس 0 ةلودلا ءارعش نم لقم 0 ٠

 د تت باردا نا ذيل 0 قدح (ةدعوبألت) ترا 000 7

 0 َّق قام دبع لب مشاه تدب كاعا لئابقلا ند فرشلاو ريكلاب ةرووهشملا تانويبلا | َ

 سبك تي يرازفلا ردب نإ تيل ا ةعا رأ 0 ممسو توي 0 0

 ا



 8 5 ريش كسول لس

 0000 غ0
 0 0 سئس“ سس 22222 2 يرينا ا 2 اا

 1 | برما ٍق له نامت يك لاق يكتانا لاقو 32 اوثاكاما تانيا لحأ نم

 | يف الا هب ةيصل 0 هلطق 00 لاق هف 0 300-5 عببأرلا لاكب كلذ لصتا
 1 ا

 1 نيدحلا يذ 1 مك تدب ةرارز نب بحاح لاو ناليع نإ سق تدب ردبب نب ةفيذح لآ
1 

 1 نم مم ن نهو نعل و عمل لاق ة ل سيق نب ثعشالا لآو ناببش تبي

 1 ملكتي مل لاقو مهىعاش مهنم موق لك نم لقأف لودعلا ماكحلا مط دمقأف مهرئاشع

 1 ناكو ردب نب ةفيذح ماقف قدصيف مضاع لقيلو مهاعفو هموق رب اع 9 ةليوحو 4

 || تعال ز ءااو مدقالا ٍفرشلا انم نأ دعم تحاع دقل لاقف امد_ةم مهأرجأو موقلا نس

 امص يتلا مئاعدلا انلأ لاقف ةرازف اخأ اي كاذ ملو هلوح نم لاقف مركألا عبن دا او

 لاقت مهىعاش ماق ع تقدص هل لبق ماضيإل 0 زعلاو

 اهاضن سيقبسح سيقةرازف # مف زعلاو زعملا تيب ةرازف
 اهلاحر ميدقلا يف سيقل هانب * ىذلا يسأل اوءاسعقلا ٌةزعلااهل

 ايلاتيف .اهلثم . ىرخاب دع هالثلا ىلا ك الاتم'اذا اذن
 اطامفو اهدح نلف ا «تضميتلانورقلابعأدق تاوهف

 ايلات بساع رع ريل ىلا + ةنكت اهوي دم نادحا "لهو

 را م ردقلاو 0-0 تصد 0
1 5 

 || ماواقت 51 ثايغانأو رك الا ليتعو دعو كالا نديم لع ل1 نر

 | اطسونو مظعالا ةكتنم انديلتتو هتايفان اننلكت ام 00 قكاملو اًننَوَو انآل لاق 0 ب

 هيشد د يبيع 570 تنكس

 ٌرحاغ نملعالضف هل تدجو * انتيبب لاج.رلا تامبأ .تسق اذا

 الباع دريك داير رتاج 6 ةلطخم اننانوأ الك لاَع نف

 رباكالا هتئروأ امف لضفلا هل * انيأ سانلا رعي اودعف اولاعت

 | ىذلا اهنعسرغمو لوز,ال يذلا اهس ةانب انا ةعسر تملع دقل لاةف سدق نب ماطس ماق مْ

 ا سار وس ماو ريا مولَتقأَو راثال م, م ردأ انال لاق نابدش اخأإ ملو اولاق لقنيال

 أ م لاَ مه ىعاش ماق مث مصخال

 | لئابقلا يعادل ثدي 1 »+ اهات ق+أ ماطسبل ٍيردعل

 سام لكرخعفلا موي دج اذا # انموةنعنع ندللا تنبأ لئاسف

 لئاقلا نيد شكلا قبارشأو * ا سانلا نعاانسلا

 لئابقلل ةزمن تسيل عئاقو * امناف اهنع ماوقالا كربخيف



 ظ "٠

 )/ا٠٠١(

 لفاحملا باقر اهف مه لذت * ةيعبر اباكح نع عئاقو
 لئاق لك اهرش نم اهب ذاعو * اهاضفسانلاركتي /تركذاذا

 لزالزلاىدحإ نانلاتا زئاذا « ةدلب لك يفسانلا كول. اناو

 اخأأي كاذمب. هللاَقف اهفحز ا مم اعد عرف نأ كلعم ل كقةللاَقف هر ادن بحاح م

 ليقثل ىمامحأ و ليزجلل م ءالمعأاا "او اذ مهجن و.اددعاتسن اذاساتلا نك أ اناللاق مك يفب

 لاقف مهىعاش ماق مث

 لئاوألاب 0 زعلانل « اننأ فدتح ءانبأ تماع دقل
 لئاضتملا نسل ميدق نعو # ةورف د< 3ع نام اناو

 لكان كاما .ىد 2 كيسا مشل يف مكن

 لئالجلا 5 سانلا اذو ماعد *# انناف انع نوللا تدب لئاسف

 00 || فما 03 تام ركل يف مهفرأ |نأ تا دل لاقف مكاعنب 3 0

 ير 0 3 ْ 3 »+ 0 سقت لع د 3

 قطلا ا 0 زج اذا :*< قوام لكى خللا كون ناو '

 اعد نم مئالعلايف اعارس ائبحأ * ةدجنل اناعد عاد اذا اناو
 الغلا لكك هلا دماذا اسقو *# اصاعلدعي رخفلا 0 اذن

 يس نه ةأعسم رذفلاموباونافو نإ مهطاعف عيمجلا اي 55 دو تابهف

 ف : ودل اعاومهءايح يناف هعض ول حلصإ كاس 8 ! مهم س د لاق مهم كلذ يري ا.لؤف

 9 مو ديردن نسحلا ندع لاك 5 ند كلذيف هريذ تت هلاق ت تبل يفاوقلا ف :وع

 وهو يقاوقلا فوغ لفاذلاف يلكلا نبا نع دايعنب دم نع ديعسنب نكلا انريخلأ لاق

 ينثدح م ىفاوقلا فروع هل لو امئاو يرازفلا ة ةشدح نب ندح نب ةيقعنب ةيواعملب فيوع

 افاوقلا ديفا ال الوقف كتاف اذا 8 يننأ م لب ناكدق قب اه

 لاق هاد دع سم يف وهو ىلحبلا هللأ كديع لإ 8 ىلع فئوف لاق

 بدشملا يد ردا نيح يناغ # اهاّمث ٠ ند ةل ىلع بصأ

 نوذربو مهرد فأأإ لاق لق لاق ىلب لاق ع طاع كك لاَقف

 لاقف يلط اب هل سصعأف

 هلسقلا تسد و قفل ما » ةلم كاهل

 باتك يف يركسلا دبع ىلا باتك نم ( تس دمإ كم اون مهار اام رير> لاقف



 (م0(
 لة اال يري ل272777-ب7ا7ا7ا7ل7

 ' قاوقلا فيوع ىفاوقلا فيوعل لق اعاو لاق سنح ني دم ينريخأ لاقدب بقلف اب لاقنم

 ايفاوقلادجأال ًارمشتلقاذا * يننا معزي ناكدق نمبذك أس

 | هسأ نع قحسأ ندحأ ينادح لاق عكو قلد نا دم ( انريخا ) يفاوقلا في وع ىمسف

 ْ دحاو ريغ ينادح لاق يعوزلا 18 نامع نب هللا درع نب ةحلط نب ريرغ ينثدح لاق

 | ىلع سفنأ ناك ناو م نب كلملا دبع دالوأ 3 نك“ لجر نكي مل اولاق شيرق ةخيشم نم

 ْ ءارعشلل نذأو هلع اذانيتو ساثال امون نذاف كالملا دنع نب دياولا نم مط دسحأالو هموق

 ا لاَقف داشنالا ىف 0 يرازفلا ىفاوقلا فنوع هباذب نيب رد ند 5 ناكف

 | تسلا لاق نينمؤملا ريمال تاقام عم هل تاق امو لاق ةرهز ينب ىخ ال تلقام دعب يل تيشام

 انام ةحلط دعإ نم 00 نا #* "0 ا اا

 ءامللاضرالا ىلع ترطم اللف د فوع ناي كيوي ءاحام اذا

 ءاسنلا روطلا ىلع تاج الو »+ شح م ريشدلا راس الو

 ءافش هل سل وللا عيرذ * فوعنبااب كدعي سانلاقاست

 ٠ 1 ادبأ ةعفان فاض الو 05 كنم عمسأ ال هللاوال هيلع تماق مو ةعاسلا انيلع مش 8

 د اذ_ه جرخ#دأ نيح ةدحاط كاطعأ يذلا امو نويماشلاو نويشرقلا هل لاق جرخأ املف يف

 0 الق دجأ يناطعأ ام هللاو ال نكلو هّيطع نم ك1 هريسغ يناطعأ دقل هللاو امأ لاق ّ

 امو اولاق هطع ن نم تالصلا تفىعام اهانإلال نأ ردحا الو رش ىتبأ الو يباقيف ىلحأ

 نادعق نم ادوءق غاتبأنا ديرا ريثاند ةرسشع غلبت ال يل ة ةعيضإ ىعمو ةئيدملا تمدقلاق كاطعأ

 نيب اذاو لوح سانلا اذاو هل تحرظ دق ةسفنط ىلع قولا ند يف لحرب اذاف ةقدصلا

 كمر يأ تاقؤ ةلهجو ينشاف هي ةيلع 0 0 لق ع هنأ ا هإ ةدوعشم سل | هباذبإ

 تاقف هلك عب 0 م لاق يلهعاثنب 3 ادمقلا هذه نم دوعق ىلع كريب ينيعم َء له هللا

 هيلا 0 ماليوط ثكمو ا وم اهاقلاو عا عفا رف قعرضل 4 .طعاف يلا هدب يوهأ م

 لاق م تاقلخ 5 كدا نانسنلا الإ 1 ينعنمام لاف يتجاح 38 غنا هللا كمر ىأ ت كا

 هذهو هذهو هذه نرقا لاقف هيد نيب 1 لالا 6 يح هنع اوجرئاف اود رفا اذكه

 | عفر مث ىقعاضإ ن“ ريسخ اهف ةيند الو 1 ركب نيئالثب يل ىمأ تح تحرب اف

 يردنأ هلل كم يأ د تاولب يا محار نم لع نةتساف كتءاضرب كنأ سو لاَقف 1

 سأر نم اهوءلطأ تح وه 1 رذن يد ثعإ م“ ىنمتشو 0 الإ هددع 2 لوقنام



 . كيو ل لاا 0 د ا كمل

0 01 

 هللا دبع نب مهارب اهب لثع رون نمل ل اديأ انحب تمدام 1 ال هللاوف ةنثلا

 نبةرسدم ينثدح لاق رامع نب هللا ديبع نبا ( ينادح) هلثقم موي ىلع نب نس>نب نسح ناا

 ىلع نب ىحي اندحو يذلا لضفملا نع يبفارلا ىلع نب مهاربا ينثدح لاق دمحم وبا رايس

 0 لاق ةدش نب رمع انثدحالاق ىرهوهلا زيزعءلا دبع نب دمحاو مجنملا ى * نا

 ةياورلا هذه نم نم منأ رام نا ةاوزو يضل لضفملا نع ءانسحلا نع نع ناماس نبا

 ي راع طقلا نامعيبأ نع يناتسحسلا متحيبأن ع 6-5 ض#- ن ماضل ريخلا اذه ( تخيبو)

 مها 16 تحرذ لضفملا لاق لاق هل طظفالا رثك 1 تاياورلا منأ وهو لضفملا نع 5

 أ ىلع نب ناماس سأر ىلع فقو دب رملاب زاص املف ندح نب ندح نب ا

 !وعئصو انباولعف مهيابأ نآ الا مهن 2 انم هللاو ءالؤهلاقو هيلامههضف هدلو نم ناييد هيلا

 لثعو ههجول هحوت 3  ةءاسالاب هيف هيف مهلع دو امالك رك ذو

 قاقلا نم ةروس انب نأ »+ [ةيحلل نع ُي اللحوم

 ققرلا نم انباسحاز.غت « الوفويسلال محم مكلثل

 قدص رشعمو زب نع نع * ىلا تيعأ اذا ينال يا

 قلعلابجامملا موي لحكت. * مهنيعأ 3-0
 لثتوقدتملا موب اطاق يروفلا باطلا نب رارعضل لاق يه نماف تايبالا هذه لغأ م

 قو ىلع نب ديزو لتق موي ىلع نب نيسحلاو نيفص موب مالسلا هيلع بلاط ىلأ نب ىلع اهب
 لمت دج هيأ يب 1 برق اماف: ىرخب يلا يضم مث موقل

 اذلاعت للفعتل مهالخ |سمأ # ا ةعمر يفب نارك

 ادهاحايعس ا يران 2*2 مهحامرأ بضتال ينولتَش نا

 ادحاجلا يمكلالطبلا لزاناو: هه .ضب تددصناو قي رطلايجرأ

 وهو ةليج بعش موب اين قع بالك نإ 2 صوحالل لاقف تايبالا هذه نم تاقف

 0 هباصأ ن ا 0 كاسع تانقأو لاق همك سبق هيف تيقل يذلا مويلآ

 0 50 18 لضفملا لاق هديدحيف ( رامع نيا لارا هل داهلا 1 ثا موقلا

 تاربالا هذه هنتدشنأف

 مع ع اغا ع م * ام دع ةراز رق مالا ان .أ الأ

 مئات نأ ذا مونلا هنم عنو < هروب تيم نأ نك ىنأ

 ماكتشلا نوهاوفأيفدرهلا ىلع *# اوور“ يملا نايتفل لوقأ
 ماوالا هعشال مرت# نمو * اهدس زال يحي نمةفقو أوفق

 ملاس كلذ دهب اهف مسقل * مم كةن تدعابناتنأ لهو

 هسباكر يف يلع امتدعأف اهاغاإل ناقل كلذ ريغ 1 تاقف تمدنو تون دغأ ىل لاف

 ىرخالا ةياورلا يفو رامت نبا ةياور هذه هب دهعلا دق ناكف لج من امهعطقدق هتاخ ىح

 1111111 وج و ب ا ها سي 7 ب ب لم ل تو اح دا طلال هد عسسل م مس ا



 نسحلا انئدح لاق يفريصلا نارمع نب دم ( ينربخأ ) ينع هلخشف رئاعلا مهسلا هءاجو لاق |

 | نع نويدسالا انباوصأ ينادح لاق يدسالا ةيواعمت نب دمم ينادح لاق يملا ليلع نإ ا

 مث وم ةلم ينبل يفاوقلا فيوع لاق ةردع نب نح وسو لص وس تاتتقاو حرج نبا ا

 مهرصت م مكس ؛ مهحويو ْ

 لاقف هش هل لاق مث هعم سانلا فقوو فقوو كيبل رمع هل لاقف |

 أ وذو ليبس نباو لاس يتكلو ال لاق قح نم ىدنع كلام !ىعاش كارأ الآ رمع هل لاقف |

 : يرازفلاىفاوقلا فيوع وجو اذاو لاق تشن ٍلضف هطعا لاقذ هنامرهق ىلا رمع تفتلاف هعمل ا

 1 موبي ناك امل لاق ةديبع يل ع نع ذامح نات وأ اطدح كاك عا زا دم نب مشاه رحل 1
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 ظ ' ل ل طر شلاو كيفن فرطا رئاسأ تلق رخآ ةّمطو الجر نمطف لم
 ٌلوُغ ثنحب اذه انموم يف رظن ءرازق ينب احأ اهيوع ناك ةض ينب اخا ا

 اهماقسأو سفن ثيداحأ * اهءاملاو سانخ تلا
 اهمامعأ دحلا ىف لواطت * كلام ينب نم ةياع

 اهمايأ ثداوحلا داري 1 ةيوأ رخ 1 ا

 اذاك ط1 نون اك ها ل ةاةسكلا فر

 ا املف ةزانح زيزعلا . 6 م ترضح لاق ىرعجمالا ىسومه ىأ'نب ةحرب ىنأ

 | ىلع لجر هضرتعا يتح تملع اش هفلخ نم اهلدس دق ةمامع هيلعو هعم تفرصنا فرصنا

 هن حاصفق ربعي

 اكاوس نيي نم ري كلاهش * ةديفمكيدي اتاك ؤرما 5

 لاقف هم مث لاق

 اك ادم دعب ور غلب مو اورجذاكلبق نيرا يدم تغلب

 اك انه م دجلا انت كانه * 0 7 أ نيدحال كادخ

 ادلحت أوب ماي انل ماكو 0 ةقجامأ سان ع 0

 ان ريان 75 # هءاع راتكافيسات 3و
 اهلوأ يتلا هتديصقب ةفلع نب ليقع هباحأف

 نيرو نأ هاون قع > 8“ انعم كراازا يوافأ

 ايوع بطاخي اف لوشب
 اديلا مه ”رفكو ينادلا يسنلا ينأ < رام كويت ياس دف تلق اذا

 و كانا انح نوعدب ةيعاضق «# ةليقل مههاتةسأ اوملسأ دقو

 ادرسشاا ديرطلاس انلا يفتنك دقو © انا كبس لي مآ عمك اف

 ادد قام دست رف ايدق * اندحم كلي وتمر دقاهسا فيوع
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 ادنرم اضع ءادعالا يف تدر © :ميتل حرج نا موب يناولو

 بلكو سبق نيب تناك يتلا برحلا ىهو طهار جرم موب انهوقب هذه فيوع تايبآو

 نيعأ نب ا ق ناعاس 10 لاق يرهوهلا زيزءلا دلع نب دمحأ هيف بيسلاب ( قرح 0

 ريزلا نب ةنتق يف بلكو سيق برح ءدب ناكح لاق ينئادملا انئدح لاق ينئادملا بويأ وبأ

 مدق صاعلا يبأ 0 مكحلا نب ناو ص نأ جرملا ة هصق ند 1 طهار 2 ةمقو نم ناكام :

 ب'وف نيرسنق ىلع ىلكلا لدحم نإ دعس ناكو نو>ومي سائااو ةيواعم نب ديزي كاله دعب .

 هلل دا لاق ربذملا ىلع رفز دمق املف ريبزاا نبال عيابو اهنم هجر>أف ثرحلا نب رفز هيلع

 0 ىلع يعاذولا نب رق 20 ا بلاوذ ندرالا وه لو يعاذملا عامز 3 جود نيلهس او 1 1

 الماع يروفلا سيق نب كاحضلا ناكو ريبزلا نبال عبابو نيط_ساف نه هح ا عامز نإ

 | ةساعلا هيءاح اذا يقرأ رخؤيو الحر مدقي لعط كلد تح , قشمد ىلع ةيواعم نب ديزبل

 ْ املف ريبزلا نبا ىلا وعدي ا مهرخأ ةيسيقلا هيءاح اذاو ير أ عرج ها ينب ةعيشو

 | من لاق مأشلا لهأ ةغيبب ريبزلا نبا ىلع مدقت نأ كل. له كاحضلا هل لاق ناويم مدق
 : نيتك 7 0 ةريمه نب كالامو صاعلا نب ديس 3 ور هيقاف هدنع نه جرخو

 لل خيش تناهل اولاقف مهريخاف كاحضلا هب هربخا ام هولاسف دايز نب هللا دعو نايدنكلا

 رذّمي' ةسيمأ ىب ىلا كاحضلا لسرأ كلذءاشف املف كءيابن له ةفيلخلا مع تنآو ةيمأ
 | ور#و مكحلا نب ناوص عمتجاف هنوه رك 0 دري ل هناو هدنع ممتالب نسدح 1 مهلا

 0| نب ناسح ..ىلا و ط لاقو ةيواعم نب ديزي انبا هللا ددعو دلاخو صاعلا نب ديغس نبا

 : الجر ا سف هاقلث يح انهه ن 5 ريسأ و ةيباحلا لزم يت 2 ندزالا ند م رمدداف لدح

 ل نضل 1 رانو ندرالا لعل ف لثأت ناك ل هلوضرت

 || ةعمل اننوعد كلاحطال ةيسنقلا تلاق قدمت ةهجح ئم تايارلا تلقتسسسا الف ودعت ل

 : عياش بالك نم يبا رعالا اذه 537 تر كانعبات اماف ةمالا هذه ل>ر وهو ريب زلا نبا

  ريبزلا نبأ ة ةهارب روظن و فرص ا لون اولاق اذام نولوقف لاق هل اعيان 6 نال

 | ىتأ ينح ناسح لد أو طعار جرح لزن يت راسو كلذ ىلا مهباحأف كعم اهرهظنو
 ' اورايف.ةيما ب هالي ركشن 42 رئاعلا هتناف قش.د لذد يت> راسف مكحلا نب ناورم

 | نم وحن يف كاحشااو فالآ ةعبس- وحن مهو كاحضلا ىلع جرملا ايا يت ناوم عم
 0 ليقأف س4 نهد فارع أ هم لتقو كاحضذلا لتقف كادفلا أوقلف ًافلأ نيثالث

 ناو ص يف ةعاط ىلع 0 بايملا 0 ري ماقأو ا دس 0 لخد يف يح كاذ ههد-و ند ابراه

 هللا ديبع لق ني> رزاخ موب دعب كلذو هعم ماقأ ةاف رفز ىلع اسقرق لذد يت> لبقأ مل

 يوم و



 سادت

 لوقيو جرملا ىلت: ىكي رفز لبقاو دايز نبا
 طهار ةعقوتقب ا دقل ي رءعل

 انحامر .اهلث مل بلك بعذنأ
 ىرئاا نمد ىلعىعرملاتىْسدقف

 اعنا و ع1 قم نادسا

 هني يلكلا ةالخلا نبا لاقف

 طهارةعقو تقب أ 1

 صماعو ملس ل لع -

 جرملا موي يف ةالخملا نبا لاقو

 5-3 هيف تايارلا ىرن موو

 عبرأو ءاقللا دعب عبرأ ىضم

 ربدموهو هتسأ ف امان: اعط

 ةلالع وذ بوام ًاشدح جب و

 زر<نب ورم نينصلادهشدقو

 00 ينب نم لجر لاقو

 دلع 1 1
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 انام ان اعدم: ناورع

 ايه ام ع طهار ىلتق كريو

 ا.هاك س وفنلا تازازح ىتبنو

 انامالا ينءا ماه عرم»و

 اق ءادلا نم ءاد كر ىلع

 07 نانو

 عقاوو ريدت سم ريط متاوح

 عطاوقلا فويلا هتباصارونو

 عباصالا هيدي ىنين. ذجدقو

 عسأو جرااو جرم اهيلعقاضف

 2ظ1010100أ111000ا|ا|ا|إاإا|إاإا']ن|ز]|اإ]1

 اهئتسينفنم نين نيف يش ولا ل

 جملا د يلا طهر »+ جعلال ها ناورهينب ياس

 * جن .افقث نوفي ذا © جرملا ةادغ سيق نعو انع

 1 يجرامكاحعذلا ماخا ذا * جوعملاانقلافارطا سيدست

 1ْ جرعلا عابضلل سيقنب| ص * جرهلوطدعب نماوك رثذم

 ْ جرملا موي يف ينالكلا لطمق نب ساوج لاقو
 1 بالك نم لئابقلاو املس * سق د_د> طهاربا ولدا م م

 ظ تارتلا# كنهجنو نح قدلأو * اسبعو ردب ينب اولنق مهو

 1 تابعا ىلا قاتلا 1 31 قئضش. ن * اف كو دل 0

 تارمشلاب برسشت نيح كصغت ان ابر تددحوو 0 دقو

 | 1 نه لو اهلع نييفابلك يداوي فزطتن ايسقرف- نم جرف نطخم نيد لتقأت
 بلغتو سف نيب ب رذا عقت نأ بك :كفكهعمو 1 ضخ*و نعلا لهاو ةعاضق ن

 ماو 7-2 أ ام ةكشأز اءاف مهلك ىرقلا لها نه نوفصتي ةيدايلا لهأ لع 14

 ]| كلزت قح مهب رات لدحم نب ثيرح نب دي> ىلا اوء.تجا ةرضاحلا لح نه نومنتع ال
 أ عمودقع م دتب نيذلا نييبلكلا نيبو ةصاخ نييريغلا نيب ناكدقو ريك وب هبو مدن

 مملع بئوذ ةليرطا؟ اهودمات: !ديح ىلا السر ريك ود تاسرأف يلكلا جاع نب لدحم



 5 ظ اي ا وسد اة
 0 ا 4 دارا |

 لاين

 |مكبامب اوقحلاف مكشيو اننيب يذلا انمطق دق انا مهلا اكدر يكل كلا جاعب نأ

 يعار لاقف اورجاو ام رذ يك اوله نيم وخلا رفطو بانا لف اوعلظ نضرالا . ا

 نييلكلان م هربغ ا مو جاعب نبا لتق يف لبالا :

 رجان دنع ةعيب يغبت سلاح * اهناك روسن جاعب نبا 'ىجن
 رحاتملافةقذشارقلاليوط * ةيدج هياع ىلكب فت

 رجحافل كَ 00 هللا ماَقَسا كاذك 2 هجاع 2 نيلكب ند هل لوش

 هلوشب م هربعل لاق نييلكلا 0 بانحلا نباريم 1 ا ثرألا 0 ناك دقو

 0 باذعيف . مكباصأو * مكياعنام را باك دق بلكاي

 لد يضإو ثوبا مانع »* ىتدحلاف 3 ةوامسلا نإ

 لريعو اقل بودل ضررا لع اولا كك كب

 ا ءام' ىلا ىهناف سدق يداوي ىلع ةراخلا ديرب 00 7 لدحم نب ثيرا نب دي.ح 27

 | كدرام مكحيو اق ميسم نه : ءاسنلا مط تلاقف نوكسي نايبصلاو ءاسنلا اذاف بلغت ينيل

 51 ريس سمالاب انيلع 1 اولاق مك لام باك م طل تااَقف ملفا نب هالان انس ملاعق دقف انيلا

 نلاداع ارك او نسي رد نأ 0 مو 0 قاتساو انلاحر لتقف بابحلا

 ع عدو يادي ةدصو لبر حو نوملع 2 ةوسأ نم دب رئام دي باك ضل لاَقؤ 8

 انهه ش ا ا هه مط لاف هولأسف موقال ةئبر الحر ا لوريل مهائيبق هوعساف

 باند نب ريسهز يف! ند تدب ع ىلع ةراغلا ديرب سراوذ ىف ريم 0 دقو لاو.ءالاو.

 كراعش هبال ديمح لاقو ًانايب موقلا تيب مث ىلإللا هيلع نج يتح ديمح ماقأف ربخم مهنع م
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 سلحو هبوت فذق نادرع لدحر ان نءيف انو ركسعلا كلذ ةماع 0 اًمح هللا دابع ن

 نايز ءلأ هريذ ءالب ه4 ةفيدملاب ميج 0 ريك لاق ريم نأ يا املف يق مع سرف 0

 كس ووو اولتق نم اولةف موق انيقل اع يردا ال لاق كلام كليو اذه وهف هدأ مم

 انيلا نوعراسسف بررراعالا تناك نا هباكال لاقو مولا ريم دمصتف ال لاق مهر أ لاقف

 نكر ال هباحال دي لاقف ريمع 0 لف أشلا لها لو تن وأد اذا

 مكحنو ا يدانفا وكرت مف 0 3 مكر / هله ري لاق انقل اويصلاو 5 0

 هةيماح ىلع فرصناو ةنامالاو لدحت ىنب ليخ مكليو هنأ ادصأ ريمت يدان 2 8

 ري# ح رجف انعطاف نورقش هل لاه باكل ىلوم هقْلو هنويلطل تطرف سراوف هيلع ل

 عطقف ىلتقلاو ىرسألان 4م اهب رقط نم ىلا دبع ميرو هنو كاست نالكم رهو

 لاقو ريم يل 5 ثعا لب ل 06 1 مأشلا يلا م بهذ 4 طخ 8 املعجف .مهش ناو مطايس 1

 ينهلا رب .اح نب ا كلذ يف لاقف كمقو مأ يتوأ ير 7 ا

 اهويع ترف اءلك ىف_#ثا دي * لدينا نا قاف آلا ف راط دّوأ

 ( رشع عباسلا  يفاغالا 9 0
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 انهيهب مآ دنع الا. عزل . « نكن مو ىاوقلاب ابق فرعو
 اميل برحلا تضعام اذاعيرس « هنا نالبع نإ سقال تاقف

 اموصيالا هز ىزنت صدنو * طهارج رم نمدرجلاقاتعلابامس
 اسهنوز>و اهاهس اهلع ءاوس #* ةلل ةواّهللا ضرع اه ناكف

 يك نرللاو ناعاناذإ الع 2 يعم ني ناش ىف: لمت نق
 اك ايس ىلا عضأ يتم نيديلاك باكو اناف

 ابئيفد اليلق اهيحاوض ا 0 #* لدن ديمح يلتف تقارن كفل

 اسهئينج يدوا ءاديصلاك تفلت ه نعام اهتقلط دق ةيسيقو

 ةرا 7 يف عقوأ ام دعب مالا اذه يف 2 نائس لاقو

 اناينيعلا نايب نم ىر ك6 لواط اعتز بق تاي
 اناس رف سانلاريخ و راخفلا موي « ةمركمو لام بس> ووذاا

 انك امنيدرب ال لمارالا ثبغ * هبتعمدقورمع ةرم نبا انم

 ادع لمر نماوللا ةادغاسيف "<  هسراوف تدرايذلا ىلدحتلاو
 0 1 را ديار نع كي ايما دلع ترد
 انالكتو يلكت نمو مونم ريطال * رزج نم هافلاةادغ انكر ناك

 اناوخاو مع ىنسب يت هافلاب « اه مح ال يبت ناوغ نمو
 كلملا دنع دنعو ناح ذئكموب تعدم نإ هللا د دعو ناوسمع نب كللملا دنع 1 ,ا يوتا كلف"

 كالملادبعلاقفماعطلاب "حو ىرازفلا كح قو رددعتما نت هللا دعو لدم نأ كلام نى ناح

 اهدعب ينعفنيال ة ةعقو سماعو ملسإ دي عقوأ دّقل هللاو ال' ودعم نا لاق نذا ةدعسم نال

 ةعاطلا 0 ةرضاحلا ىف مكس و ىنيب ناك نأ تعز ناحل هل لاقف ريغ اط نوكي تح ماعط

 فأر املف بنذ ريغل ةيدارلا ىلع ةرضاخلاب ام أايسيق رق لع 0 جرا موب مكنم انس ةيصعملاو

 نبا لوق اديح غابو كلذ نه تعءعزدف عهباضأام ضع ا هموق راثث بلطو كلذ ديمح

 يتءام نم وحن يف دي جر ا 0 نم هيلا ب روأ وه نع هنلغشال هللاو لاقف ةدعسم

 ةرمشع 0 لا نكس هادف واللا يمنا يتح نالياد باك نم نالجر هعمو سراف

 0 5 ند 0 اوثباف اقدم ناورم نب كلملا درع لاقف 0 روهُث نه تضم

 لاقف فيو 0 نم 0 مهالتق غابف مهلاومأ ا مهم عاطتسا نو مواتقف اولعفف اناقليب

 ْ يفاوقلا فيوع

 املعم فصناا ىلا اهيف ةلزنيب «* لدحننبد.ح ول نأ هللا يف :

 امجعم ماهلايف نمجسي ةيجيرس * انني ولبلو هيطاعت
 00 مأ اب ماعلا ىل 1 ملو # يتم ىنتقداص ىلا تنلالأ

 امدح ا شعلان دور اق نمي « اهدسب ىل عدن مل يل 1 مو

 120712 ص ع تس و ص مع ع هع عج م عمو

 دناسنندسدمتف فاس

 بس وتوم يبا 0 يس +

 لن دل



8 5 

 "م

 نفل فة يبيح

 )ةه١ا١(

 امدقموانانج دمج نم عجشأب * رداخ نافخي ثيلام مدقاو

 بءصم لتقو ةفوكلا نم كلملا دبع عر املف ذئموي لتقو ةنيبع نب نارمع نب دعملا ينعي

 انثدح لاقوةرازف نم دو.علا لهأ ىلا هب ديح ىتأ اهف هماكف ةليخنلاب ةجراخ نب ءاهسأ هقحل

 نم اندقأف هتمذ يف رطلا ىلعام كتمذ:يفو كنلمف ائذع كبو كانَحأَف كلماعو كقدسم |

 ةئيب مه تسيلو دحمي ديحو رششتساو كلذ ىف رظنا لاقو كلملا دبع ىنأف ريكس يعاضق

 نب ورمع كلذ يف لاقف ةعاضق تايطعأ يف اهساح ينا لاقو فلأ يتئامو فلأ فلأ مهادوف

 ,يلكلا ةالخم

 اماذخل ا اودقتءاودا.ح الا ىلع * القمع نايبذ ينباب اهوذخ

 اماعف' .اماع- يل "اهم * اضيب ناويعىب نم مهأرد

 امامسلا مههيدي سيق ىلع © ليوط موي هنا نّشاو

 اماس نيحةفوتتلا ناحرسك « ىهسب موقلا مامأ بتي و
 اماقو ا 0 ربكف # دعا دإب ىلع اصخش ىار

 امان وأ اننا تيار لاقق“ © .انلا ئرشلا لاضإ  لكاو
 امامح 3 كد ص ناف # ديم يريس هلي لاقو

 اماطح ابطح ىرتاف ةرعو *# ردبو حجس نم تالاف

 * هاوش لبع ضاقم لكب

 # حوش ىلع ع ةروط سو

 * نز->و شهد ىلع ةلئاقو
 اماعلا مهر اوعري ملو # وتوك. مل ةرازف يفب ناك

 اءاكرلا عنلا كلي نم الو * ءاشب مهم اريضاح راجلو

 اما رز 126 تتم ذأ

 اماثالا اهممادم تاب دقو

 مث سيق لئابق رئاس تعبتتسا مث احالسو اليخ ترتشاف ةرازف تقلطنا ةيدلا اودحأ املف لآ 3
 وسو دوديع ون ةهيلعن : ا م ةريثك باك نوطب 3 نمان وطب عمج نيف تانس يعدي ءام ىلع تراثا

 نب 2 ردبنب هةشبذ> نب نصح نب ةثدبع نإ دعس ذئمو ند ىلعو تائح نب ملع

 دودمع ى خب باطن اع ءاو 0-0 كلطنال انأملع يف اوداناوراغأ 5 اف ءارسملا "م ًازاسد مشالا

 نييديعلا ن نهلتقف بوبأوبأ ا 9 لجرو وعلا اهو اد. حاامج ناذالا ناليادلا عنصاع

 ربا غلبف الاومأ أوقا او الحر نا مهم اولتقف نيه. اعلا ىلع اولام مث 3 أ رضع ةعيشلا

 سيق 3 لداحو ة هدمع لي لا هس هيلا ثعس 0 ذا> لبمأف كلما كيع

 9200 ا ضايع دود 0 دق عارم نّدبرهال

 لاو دوددع يف 8 ! خي كلك نيق تاب موي لة نم فرش ذكرا كللام نبا هاتوا ,



)١15( 

 لاقفىنافلاخشلاو ريغصلا يبصلامكنم لتق امنا كلما ديعدل لاقف نينمؤملاريماي انءامد نامعتلا هل .٠ ع 1|: . م 00 .٠ . ا

 ايضغ كلملا دبع يضف ةفالخلا يف كيلع ريتحال كب الاخا ناك ول نم هللاو انم لتق نامعتلا

 نمةيسق همأ تناك نمو لتقلا نولوق, باك هتدلو نمو ةيواعم نبدبزي نبدلاخ لمحو ةيدلا
 دبع مهجرخأف ةروصقلاب مهنيب مالكلا عفترا يتح موقلاب لمف اك ةيدلا لبال نولوق, ةيمأ يشب حمو نإ وتلا

 1 امهملعلبقأو ماع ين ضع ىلإ ةثيبع نب ديعس عفو 2ع ضع ىلا ةلحا> عفدو كلا

 ايمو يتمذاهتر فخ أ ذاقلطن مثةيدلا اكتيطعأو اكتيدعأف يفايدعتست يفايتأت ملألاقف كلملا دنع ا

 كعوضخ ى م لاقو هردص ةلحاح برذف هققريو هب هفطمتسا مالكب ديعس ةملكف اهعئصام ظ

 بالج هيدئحم دوع نم ريصاهل لاف ةلحلح ريصالاقو كلملادع بضغف هدنعكمءفان ءاقرزاا نبال

 ِي ونغلاريدغلان: ىلعكلذ ىفلاقف ةرصضاخلا ومهم ةيداملا لهأ همظعأو سق ىلعكلذ قشو التقف ظ

 نكس هدأ قد 2 * ردب نبالو ليتقلا ةلداحل

 دودنع ب نم لحر لاقو '

 امد هب ءافو اناكاش ديوس * انخيشب مهيديس انلتق نح

 ٍ ندح.سلا ينوهو ةلحاح لاقو |
 باكت رفظامو سق تن ز>دقل * املسا ةرازف اخيش نبل يرمعل

 نود مكتنتف دومح دعو # لاوط مايأ مويلا دعنف

 قولا اهحاتفلد اي لمحت ها ءونل ”دصو + ةئلئتع لكو

 نيد نع كيسا 1 نو هيلع تت ةمأ ةفيلخ

 نؤتملا هيعشتس ىتف لكو © اياثلا نبا ده انا دقف ان

 اسيق ضر ةيهس نب ةاطرا لاقو '
 ارومح ايشّدنم لايلا ىحر * ديمح ىريو انخيش لقا

 اريكن عمسأ لو مكبو انب # رمع لاطو كاذب انمد ناف

 سقو ديمح لعشي رخفت ةيبلكلا ناسح تنب ةريمع تلاقو

 بامضلا كالا بكاتم دهي عمم "شنق ىلا بلك تمس

 باهو الهمم اعد ند قياضت #* يح ضرالاق دن بك ىذب

 1 قب 0 سنك لف 2 ىلا نيش

 بايالا بد نم روملا يدش د مكس ينب نوُيغ انيفلاو

 (١)باهالاةر>نمتناوتبال# يدفملا روملا ةودع الولف



 /ا1١1(

 باك هحولا نولو اناليصأ *.انم ضءرلا ثيثح ءاعو

 باتع :ةزساك يوه قد « سون قاتلا 015 ضاو
 بانج ينب رقص ناهد ىلع « اماس ىتاذا هللا تدح

 باضُخلا. نم نسئيدق يعايا * . سق تاءننمقورلا نكرت

 بابعا دع ةلرن نقفنا #* بلك دي نرك د اذا نوف

 تفاريشلاب قريصي ىيقلا ىر »12 تلك ىف 1 يه

 لاق,ةمع نخ يتمصالا ضنأ نبا نحرلا دبع يريح هلاق ديزد نإ سطل | 22
 نب ندح نب ةبقع نب 200 نب فيوع وهو يفاوقلا فنوعل ة ةرارف قبه كلدعر يندشنأ

 'امغارم فروع ناكف اهقلطف ةحراخ نب ء ا نب ةثيبع دنع هتحأ تناكو يرازفلا ةشيذح

 فيوع لاق هديقو ةئيع جاجحلا س دح اءاف سايام ريغب قاطتال ة را لاقو ةئيعل

 داوعلا تمانو دانا * رجب م فاو نك اف داقرلا م عنم

 داكألا عدت ل عجوم ةئليع نعال

 داس>الاوحورلا انيفويتوم * انماكف اهؤالب سوفنلا غاب

 داسحلا هب اورس دق نيجبب * اوحب صاف كاذمويبراقالاءاس
 اودان ءراكملا ا نايف دال مب 8 2 نوجرب

 دايقالا هقوذ صهاظت ناع * ةئييع ندع مانا ا 1

 داقحالا يهذتدبادشلا دنع 0 يسفن هل تاخن
 دافرالا راقت نيح دفرلاب # هناكم دبي ىف يا ترك ذو

 داعم ٠ هللا اندحاذا: ناو 8: هلق ماك اذ نيل نيارأ
 ذاضاةيلغ تكيداشت 'نكوأ « هك ريل اتت ند نساك

 يفاوقلا فيوع لأس يبتملا لاق لاق ةبش نب رمع انثدح لاق يبلهملا رصن نب بييح (ينربخأ)
 ادحأ لأسنال هل لاقث نسلا ثيدح وهو ناو نب 0 ن'نمحرلا دنع ةب رف ةلامح ىف

 هحدع نعي وع لاقفةل اج ايايصحاو داني لملا ] ىلإ
 رصبلا ىلع قشتال ءايميس هل * اعفاي ريخلاب هللا هامر مالغ

 رهقلاهديحيفوىرءشلاهد>يفو# هنيبح يف تقلع ايرثلا ناك

 رزااو ليذلا عساوءادريدرت * هباس ترغتسا دحلا ا او

 رصتسال ءاش ولو لذ الب لياذ # هناك ىلو ءاروعلا تليق اذا

 رضحالو يجريدابال نيح ىلع * ل ل دص ولو يناس ا

 برغل! نو موق:ناك هل حأانا يفتاط وشي يرارفلا ءاقنع نالت ك0
 5 لاقف هيخأ نبا ينأف "يش اهنم.هل قي ل يت> اهوقاثساف ع ءاقنع نبا عن ىلع اوراغأ
 كدا غلباو لالا حورب معاي ل لاق ةيولح نم ىل_هف يرئام كءءب لزن دق هنأ. 1
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 ءاقذ ع 3 ا رطش ا هانإ ةمسأف هلام حار املق

 رهج اكرسسأ ىلاح هلم ىلا ٠ * ىتشاف ةليم ينام ىلع ين :
 ادا ب دمع (ينربخأ) 0 1 تايبالا ى هاب تدبلا اذه كعل قو

 بعصم نب ءاطع ن نع هللا د د.بع نب دم انثدح لاق ينالغلا ان“ دح 0 لعن نسحلاو عب و

 دفو ةفالخل ازب زملاد, هع نب رمع ىلوو كلما دبع نب ناماس تام امل لاق ناثدحلا نب مصاع نع

 ةدمتا هيلا لذد املف هيف رمت حدمو ناملس هيف ير ارعش لاقو يفاوقلا فروع هيلا |

 ةيعاص انهن ىنادم من * هقرب انيارذ باحس حال

 هقرو 0 ه_#دو

 هقح ىنر مظع "ى سمعا ربق

 * هقلب يحزن حرلا تءارو
 * هقدو يورف أربق ىتس كاذ

 هشدق يذلا ريا دعو * هقع نم يذلا ناماس ربق

 قدرة وسل | راف © ديذو لح قشلا ف
 هقسو نشد رقري> ىلا ىلا 2

#« 

*« 

*« 

 قرت قراف قر زافلا تمس

 هتلخ ريم هللا ىلتبا دق

 .هقفو ىتلملا ريخلا رمعاي

 هقونالو دوا ىلا دصقاو « هقزرنيملسملالابعقزراو

 هقسإ مل نم مورخغاف كير هقعا. ام ءاملا بدع كرح
 محا زماي لاَقف هلأس في وع طاف قح لاملا تدب ف كلامو ؟ يش يف نشا نما 5 رم هل لاَقف

 نمحرلا دبع هل لاقف ءاطعلا تقو ىلا قوضملا ىلع ربصناو هايا هرطاشف انقازرأ نم ىتب امف رظنا |[
 ذدخحاف كلذ كالوأام لاقذ لح رائاذر ىلعو نيمؤملا ا رفوت لب كلملا دبع نب ناماس نبا |[

 ىَح اة واطعأو هلزتم ىلا هب فرصناو هدب ْ

 كس وص
 اهانثم نيب ةلاملا يط * الصاع يجضلا اهيوطي ءارفص
 اهار_>ا ىلع اهالوا روغلاب 8 تروغتموجتلا اذا عيجتضلاعن

 اهات بيط اهاو_ش ىلرع * اهفدر ريثو اهليقم بذع

 اهانأ الو ادبأ اهح نع * يهنأ ال يتلا ءاهص راداي ا
 باتك نه يطسولاب لوا ليغ ماشه ن ؛ يلماءيف ءاثغلاو كيلامصلا نيد نب هللا ديعل نعشلا ١

 يللاوسعا |

 مد شح>ج نب هللا دبع را 0-١ ظ

 وبأ يب نب دع ينادسح لاق ةبش نب رمع انثدح لاق يعازملا دع نب مشاه (ينربخا) |
 نس>ا نه ءاهص اهل لاقي ةارمأ ةفدملا نآك لاق 0 داعي 3 ء نع ناسغ |
 نه اهبلع ردشأال اهعم انيح كذ اهل مع مع نإ اهحوزتف ليده ند تناكو | ع>و ىءانلا ا

0 

' 



 ف هحوسيا

 ديع تبن 4 سن هضسيحاللا 177 4 ل

 0 ة تس سى نب” ب نيت نيني سن ننس نم نو ياا

3 
 . 57 8 3 , ذي

 ول اضصنس كوي يمت

00 5 . 

 د0 فيلئكوك سني مت لضم 1 ن م سل واروع يرحم

 (اضزذر

 اسف رح ا ىف ديد رظع ساكا باصأمت اهقاطف قالطلاب هّتلاطو 0 اهقاتنرا ةدش

 شحد> نإ هللا دع تفداصف مهم ءابهص ت>رذو ةئيدملا كه جرخو اىظع اليس قردعلا

 قرش دقو ءاملا يف تغقنآساف يداولا ي 3 ا َّ ” اقرتفاو اهارف ة ةهز يف هءاحسأو

 ل ارا ةئيدملا ناكو اهم ماهو اهم ءاع كللاممف اها رف شح+> نبا ام زاّتحاف اوف>و سانلا

 اهل لاقف ىد>ح نبا اهقلف نهريغو تايثرقلا لخاس تناك ةنطق اهل لاش ءاسناا ىلع

 مهارا الو هوباجاو هللا ديبع نب ةحاط نب يدع اهطخ دق تلاقف ءابهس ىلع يطخا

 ىتح اف يلاتحم مل نأكل رح وهف هل كولمم لك اهل لاقو نشحح نبا اهمتشف هيلع كنوراتخم

 ةايهص لع تلخدف هنمآتقز

 اهربذ اهتريخأف اهقراف هلإبام ءابهص ةمعل تلاقف اههع نبا تركذ مث مهعم تثدحتف 5 َ
 لاعولا ن١ اك يرض ادع نأ ءاهص تما و اه) تلا مع زو اهلع ردقب مل تل

 هذ ارودج امادقم ناكو ف.سلاب ةيرض كئبرضال اه>وزئا

 ءامهصل 3 نا ناك ول هللاو عا هنورب: 3 ند ىلع الإ اها ٍُق ودع 8 يخلي

 ا 0 0 ا تاسرأف م هدنع نم ت>حرذ 2 وج هر ولو ؤاؤللا بن ١ مقل

 قع الإ لاح قا“ هل محل 3 مطخف يضش ربا | هتريخ أف ةنطق هتقلف ينبطخياف سشحج

 ا دحاو لكبح الا اهضتفاو اه ا . لذدو هتحوزمف شحح نا الإ يش 0 ةداط نا

 أمق لاق هيحاص

 اهأ 3 ىلع هالو روغلا * تروغأ م وحللا 0

 اهان< بتيط اهاوش ليع »+ اهفدر ريثو اهايقم كد

 اهانثم نيل ةلابخلا يط « اهي عيجضلا اهيوطي ءارفص

 اهاشن د 8 دع أل اهعيححض عيرطتسإ و

 اهاكنأ الو ًاذنأ اه 00 نع * ّن ل ىلا ءايدص راداب

 محرلا دنع ىنندح لاق 2 يبأ ل هللا دع 3 لاق ىأهللا رمل كب تييح ) ينربخأ (

 1 نب كلما دنع ناك لاق هللا دنع نب دمم ينادح اك جرفلا نب دز نب 3 نبا

 لاَقف ىو دقو هباتك دروف هيلع مودقلاب درع ا هيلا بتكف 0 ن.هللا دع رعشا 0

 وه انيذ لعفف كعفني ناك هلمل كيب ال هنذا نع نينمؤملا ريما ىلا تصخش ول هال هناوذا

 كلما دبع ىلع مالك الف هه>ول يضع 5 * عودرلاب من ندا تاك 0 عاض 2 هش رط ف

 فلسا اوف يندشتأ هل لاقق هعايضل 2 هباتك ن هلا مث هافوب ا هِسأ نع هلأس

 كتسوص

 أوشن دقق اولمشي ناو ىد 0 3 مالكا اه ا 3

 مط أهيف نايل رثم ءو #* مهلاح ند نيكصم ىلع

 اومحا دقاأ 1 2 اح ص # 0 اتاريج برق

 اوعلط دق ادا تار قد » 6م كشوب يردأ. تناك ام

 0 1 ل3 ل7 تح تت 1 2 لح 7 "٠ حقن هللا ق7 كلا 337: 72217737-223-77 771121701101111: ن1 طشاا117

 مح ا اخ

 ا و

 10"... 171 اكان قا انامل انا ا 00 71777: 171903177937
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 عدصتب موقلاب 05 ال1 # مهرمعبب نيعلاو ياقداكدق

 كببأ لوق ىندثناف كءلعال لاق لا ام نيئمّؤملا د هللاوال لاق

٠9 

 اك ةوكارإ ما اعاورأ 6 لملاك يح مويا دجأ

 !راطت يم طص نيبلا كد, «ااونس نإو كادر كنس
 اراثك .مهقفاوأام .اسانأ « ىدتعنار يللا نمت أىلب
 اراهنف ىرطا 1 نام 31 © ىنت نارا ةركك اج امو

 كلا لو يندعتاف كاباع الو لاق نيس*وملا يما هيوراام هللاوال لاق

 اهانأ الو ياق اهرك ذ نع * قيال يتلا ءاههل راد
 اهانث.. نيل لما ةيط ه# املصاعيجضلا اهيوطيءارفص

 اهاشنوؤاهةر ةوهش باقلايف #3 : ا اعيد عيطتسإ ول

 0 لجرلا ضفبي دق كيلع الو لاق يال هذه ءا ص ناو هيورأ ام نينم“ ولا ريمأ اب هللاوال لاق

 ْ هتدقعو ا تعيض لف كانأ هللا 308-3 كا قو هس ريغ ام ترش اذ ١ نكلو همان بشي نأ

 اندنع كل ”ىث الف جرخا هرعش ورب مل ذإ
2 

 الهاهق أدرب نيدخلا ىلع تندأو * 0 نءزخلاءادك ؟تاطامأ

 الفغملا ءيربلا ناتش نكلو * 0-0-0 نجح ءاللان

 ال كيا رادو او ”دهعدتو *يرزمت رمش ارل يمت ا ١

 هلي اداوم ليلا كراع «ىرزن« تررح !تاّدالإ ىلا اوانخ

 الدعم” مشلا نع لدعأ مْ را ىدْئاق بما حربيال يوولا عب رمص

 الاه سانلانءجح ىف عمار ن ٠و *تالدو تءارفي وكةلاةرا يدل

 ا سداسلاو سهاقاو يناثااو كو لوا ليت يهدبرلا سا ءاا نكهللا د.ءانغااو يجرءالرءشلا

 أ يكللا ر ا زءلو هداص رعُش لوا هنأل اشو ع | رخافو اكل دمح 0 وهو تاسالا 2000 ند

 ا ان ادنم» ىلآ بسك لقت فرفخ هيقو نعل نع ليش ينا' هدع ادو ثااثلا يف

 2 انبعز 5 اناو سا رب هباتك 5 0 [ مهارإل هفو نكدار لا" نلاو 0 نا

 | ندع ) ينريذا / هذه يوس ىذه دق هرايخا كل ناكذإ يجرح ءلا رابخا نع ةةردشللا اذهل

 نب هللا ديبعلاق لاق مياس نب هللا دنع نع ْى ادمان ع عمج نب ل 0 لاق عبو تي

 ْ تاق مث هب قيقا تيداف هيف تقر مالكب م م ةلمج ةأرصا تيارف احاح ت>رذىرعحعلا رمت

 ىماي لل َ تلاقمت ا قسمشلا رمي هجو نع ترس هللا نيفاخم امأةحاح تيل هلل 4 أاب اهل
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 هدا نيون يوحنا لن ويعم حيل

 )ؤ؟١٠(

 هلودب يجرعلا ىنع نم يناذ

 كيل ن دع 0 غلبو لاق 0 هوا اذ اذه ا أ 3 0 يناف 0 تا لاق

 ف رظدنكلو هللا كدبو 9 ين عا اه لاقل قل ءلأ لح ءاضغل صع# ن م ناك ول هللاو امأ لاَقف

 لاق ا رامح نب مناسب ىلا رع ةياكملا 2 ه تدور دقو زاجحلا دابع

 يزل ن نءرلا دنع ينادح لاق يربب زلا ىمصم انثدح لاق ريَغَو 0 د

 ةرمسأاح يدلل ةدعشتم ارضا وه ذا راجخا 6 مزاح ب اند لاق تنذ يبأ نبا 0 يور

 هلوق نعاشلا نيف لاق يتاوالا ن م هللأو يا تلاَقف يرتسا ة ا 1 ل لاَقق

 الفلا ءيربلا ن ناتقمل نكلو نإ ةس>ح نغم ن حك معاللا نم

 2 قم نوم مصت ل ةيمر ا #3 ىرلو بولقلا اهنيعب ىهرو

 وه ع مزاح واو ا 9 را ان امد الزأ ةئيطا ةروصلا 2 | هللأ وعد هباكال مزاح “1 لاَقف

 هنعيورو ةربره ينأو دعس نإ لوس نع يور دق نيعباتلا هو>و نم رائيد نب مزاح وبأ

 رءعلا ىنتد 2 لاق يار ا ينأدح لاق 0 ( ينثدح ( اهٌؤارظاو بنذ ىلأ 5 كالام

 0 000 صعء ن 4 انقر ا ل نإ فرصا لاق روعص 3 ىلا نع يعل ١ نع

 : ا ةيراح 2

 الففملا ءيربلا ناتقيل نكلو * ةبس> نيغبر نحجحي مل ءاللانم

 ركنا كو ما تلاقف هللا كمحرب اذه ناكم اذهأ امل تاقف

 م: ىعيررلا سابعلا نب هللا دبع رابخأ قم
 ةورف ىأ نإ 0 نبا هلهأ هيعديام ىلع عسبرلاو عيرلا نب لضفلا نب سابعلا نب هللا دبع

 سنوبهلفكف ا طيقل هنأ لوز كلذز وعفدي ةورف يأ لاو هنا 5 هنأ ليقو

 رعش يف لضفلاهنأ رابخأ عم ة ةراول ده نا >أوهيلاي ءدا روصنملامدخ اماف هابرو ةورف ينأ نبا

 ساسلابأ سايملا نب هللادبعينكيو * يلاسمويلا ىناق ةواشتمك «# هول طفلا رمش ينشب

 نم سل هفيرظرءشااول> داو نسح اهردان ةعئصلا ديح انسحايئغمو اعوبطم 5 7

 راغشأ نم. بهذملا حلم فعيرط عولطم شح هنكلو لورا نسال كس
 نع دمحم نب ى يدم ادن ناكو عيابريشلا مساقلا وبا ( ينثدح ع دالواو نيفزتملا

 ىلعتايزلا كلمللا دنع نب دمت لذد لاق يعيب رلا سابعلا نهللا ديع ينثدح لاق ا نب يف

 هللاوا ذه كلل اد, ع نب دم هللاقث هئيدتساف ا يفانهتسا دقو يأ هندي نيب انأو 3 قثثاولا

 اذه لجأ لاقف ءابا كءانطصاو ' هل كنابحتساو هيلع كلابقاب سائلا ىلوأ نيمو 0

 00 عباسلا تلم ها



 )؟؟١(

 ةدرجو لقعةو بذاو فر ظنم هللادبع عمجام عمج ةيالوب لمحتم ىلوم ل رك الو هلاول

 هرشحلا ركاش كللا دع نبدمح تئج دفلا نم ناك'املف دما تقدص هل نسحلا لاقف رعش

 ينفصو ىت> "ىش لكب يطب رقتو ىفدو يف هل هزعأ ريزولا طرفأو يمالك فاعضأ يف هل تلقف
 دعل 'ىث اضيأ يدنع ناكو لو ةنالثااو نيتيملاب ثعأ ااو .يدنع كلذ نبلو رءشلا ةدوحم

 ىخااي هللاولاقف روهشملا عسيفرلا ل !لا باللا اذه يف هل<و ريزولا هفصي نأ نع رغصل كلذ

 كلؤقو .كرعش رادقم تفىعول

 هد نينامسلا يف رشا 3[ 21و .انداعاب

 نومك عجل لاورع
 * يلثم حبصي فك * كلوق الا هلك كرم يف رعش كل نكي ملول هللاو لوقلا اذه تلق امل |

 يستاهل سلا

 1 0017120462313 3 17 26 ا اعل دج تا سس د م د وع مح عع < و م ع يسم ب هبوسمم جس ييس ميو سول

 نب دامح ىنندح لاق تيطلا نب رعبا ىنادح لاق ةظحح ( ينثدح ) ادحم !ىعاش ككل

 ا 3 ةككلاب قع نم لوا انآ لوقي ىبرلا ىاسلا نب ادع تممس لاققحسا
 اهلع توصلا اذه تءضوو

 اهداغ هل تلقف اليل ح * وصلا ىفينمماؤي ينانأ
 سابعلا نب هللا دع ينأدح لاق محنملا ىحي نب ىلع انثدح لاق ةمادق نب رفعح ( ين'دح )

 تنب ةيقر يتءعل ةيراج ا لكي هاي ىمياعتو ءانغلا يف ىلو>د ببس ناك لاق ىعيبرلا

 0و0 ايلاه زيظي نأ نم اقوخ اممم نس لاء امرك ىلع ردقأال ت 1 عيبرلا نب سلا

 نعرشيف د ءاقلا رمتأ نأ ىبشا ىننانيومسل 501 يعنم بيس كلذ نوكف

 يف ينون يبا نال اهءارو ةياجال يل ةبحلاو ” ىلع ةقرلانم لاح ىف معو يدج ناكو يدح
 او مرزاك لع تلغ ةوهش تاقف كلذ ىلا كاعد امو ينباي تلاقف لضفلا يدج ةايح
 نع كعنم 2 او معا تنا يل تلاقف يوق عبط ءانغلايف ىل ناكو امغ تم
 كلذيفاختال ت تاقف كدحو كونا حضتسو طقستف هب رهشثتو قادة نا ةهراكل يفاو ' يش

 نعو اهنع ذحا تنكف ءانغلا ةلعب اهابا ترحل ةيراخلا تمزالو هب وهلاام رادقم ةنم ذخلا اماف
 | ا عازم ديرا تنك امتسجلباو كاذب ”ىل نورفاو اذ ةعاملا تمذقت ىح اهتاحاؤس
 ذخا هف يدكو ناكاماو هيلا ىنم ابرقت هنظيو كاذب رسس ناكف يدج نتاج عرألا ترصو

 هنذخا الا توص مهريغا الو نامحد.نب ريب زالالو عماجنبال الو قحسال رك نكي رف ءانغلا
 اا نم:تسسحاو يل حص دقو امال وأ نيتيم ةعوسأ تيك ماو دحالا عسل رمم 21

 يحرعلا رعش يف هتعنص توص لوا تعصف ةعانصلا يف ةوق

 الهامه ادرب نيدحلا ىلع تنداو # اهه>ورح نعزالا ءاسك ت طاما

 يف تعنم م
 رع را

 زوجي ال تلاقف امييف اهددنعامع اهلأسو اهاوها تنك يتلا ةيراطا ىلع امهتضرعو
 فربحلاف قيقملاف ينداملاف # فرس هلدح دعب

 اضيف. سدش د يدس خنث

 ام يس تشل ةسضدسنفتئت٠- تح رع
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 1 17 1010 100 قا د ل 1 1: ا هل 0طن طا 67 5 8295 7 د72 2 تت كنا تت كنس طش >>

 د# هنبا يراو>و ريخشب نب ثرلا يراوح ناكو اذه قوف 'يث ةم'ملا يف نوكي نأ

 لسلام را ندخل ابو يانج يراوجو قمع يراوخا لع طق ا ل1 ١

 ناأسو ينم اممنذخأف ةيرايلا ىلع نيتوصلا نيذه ىيتلأ ين'ه.سف اراد ءانغ نم نهدنع

 م اهنع امه ذخأف كمقف نحل امهححصت نأ اهللأف ينص ند امرنا نمربتأف امع ال

 نمل امهنإو ال لاقت امهق رست له قسسأ لابو ايف راتناف او ا كرا د

 نأ ًارذتحو قمع نم افوخ تفقؤتف امنع ةيرايللا لآس مش اهنقتمو اهديجو ةعتصلا نش

 الف 3 اعدف هتقو نم هحوف ةصقلاب هج دي_ثرلا اهرهتاف ينتركذ م يدجح علي

 علصإ نأ هعم ةنكع يذلا غابملا ءانغلا يف غاري مث ينغي نبا كل نك (لضفا ل كاف هريضخا |

 تك أي كلذب ىنملعت الو نايقلا يراو> امذوادتيو نينفملا رئاسو قحسا اءمسدحتس نيتوص

 كتمعنو نيئمؤملا را كئالوقحو يدجح هل لاَقف نآشلا اذه ّق يتمدخ نع هردق تعفر

 تملع تنك نا قالطلاو قئءلاو قائيملاو: دهعلا لغو كتمب نم ءيرب امهنم تن انف الإو
 هينرضح افوه سايعلا نب هللا ديعلاق يدلو نم اذه نث ةعاسلا كنم الإ طق اذه نم 'يشب |

 8 نط ان لاق ىوسشت هيلا تح رد الف قاذف اكد ,قذني داكي وهو يدج ءاشغ ةعاسلا '

 عنقت لو تءنص يّتح كلذ داز مث ىنذإ ريغب ءانغلا ل نا لع مع نأ كرادقموا كيمأ نم |
 ريخشل نب ثرذلا ناو ىلا نواح مث يراد يف 01 لع تقلا ا

 تاعقسَو مهروبق يف كا تحضفو ىنم الو يل ركشا نيو نما كرمأ غابو 3 ٠

 قخرف قدع دق هلا تملعو ىرجاع ًامغ تكف نيك اسكلأ ةقبطو :نيمتملا نإ

 تافو ىضم دقو هب اهد_>| نيتيصم كسا يف يتديصم نالا تراص دق لاقو هيلا ىنبضو

 نع لاقو يبو يدعإ لهأ ىلعو ىلع راعلا هكا يتاح 2و ير ٍىرخآلاق

 جرخ دق مأ هنآل ةاح 0 0 ُُق تاو ح8 ريغ ىلع تي هام ًادبأدلا رازأ ينباي ىلع

 هذه يف ةمدخال حاصت تن تن رظناو ا ىد>دوعإ ينئح لاقمأ يدب نع

 لاقف ًاعدق ءانغهديئغو دوعب هس ”اف كل هتيفعتساو كريخ هتف نعو 3ر2 هتئح الإو ةحيضفلا

 باخو ىنبايهللاو تلطب لاق َ ىو اممسحتساف اهانإ هتينفف اءممنص نيذالا كين وص نغ لبال

 تسرخوأ ةيركت اام لبق نم تم. ىتتل 'يدبسإ#ل كلقفكعبأ لعو كلعيرداون كيا

 نيمي لكو قالطلاو قّملاو هقاثيمو هللادهغ ىلحف الاو ىديساي كتايحو ىنكلو ةلدح يملامو

 تين ايف تاسحأ دق لاقف دبع يلو وأ ةفيلل الإ ادبأ تينغال يل ةمزال فلاح اهب فلحت

 يت> يتاند:ساف دعرأ 1 ديشرلاىدب نيب تفقوف كا ينص أو 0 مْ اذه نم هيلع

 صارو فارسدنالاب يددح سصماو يفد 6-0 ىلع لقاو ىن>زامو هيلا ةعامشلا تر ترص

 يشيد ينسي يي يساري ببال مسا تشل

 هنيعب :ىلصوملا ق>_-١ يلا ًاموأف امي نوئفملا ينغو ةعاملا تيقسو يتوثدحف ةعاملا



. 
 500000 ١ ناتتودوولا

 ات ا

 و ظ
 املف كب ةوبحأو حاضأ كلذ نوكيل كلذب سعؤت نأ لبق كيلا ةبونلا تغلب اذا نفف ًادبأ نأ

 كدحضف ءانغلا يف 0 ًاعاق تقو ٍ نا نك نم ًادوع تذخأ ىلإ ةبوناا تءاح

 انوعكأو تارع ثالث هداعتساو ترطف لو الإ شخ تنغو تساحف 01 نع لاقو دشرلا

 لمحا هل لاقف رورسمب اعدف ركسو هلح هذه تناكف يناثلا تدنغ من * فاصنأ ةثالثث هماع

 لمْغًاببط ةءوامم ةببعو ينايث رخاف نم ًابون نيثال'و رائيد فالآ ةريشع هللا دبع عم ةعاسلا
 ىلاولا ةفيلخلا دعب ةفيلخلا نم معي نادنع لود أ اك لزأ لو هللا دبع لاق عجأ كلذ
 يل نذأ ناف كلذ قيل نواتستك ع هف سعأف :ىن 3 3 ينرمأف يناعد هريسغ ءما وهأ

 يناعدف قئاولا مه ردا ناك. يت هريغ نأ فرع الإو ءدهع ىلو 5 ف لع هدنغ ءانغ 1

 كؤانغ ناكام لاقف دغاا 3 من يل نذأف ءاذغلا يف عل نفاق هلانو مصتعلا م ايأ يف

 0 5 نمأ نأ تدمع دقلو يلبق ءافلخلا رمسو ىرس رووطلا انيمنالا

 تفلح موي ل2 كيلا نم وعلا كنادنال ىفلي ل هاوف دخأ دع ءانعلا نما تينتما

 قماعزأو 0 لديتساو رئارحلا ن « كدتع دحوب ناك نم م قاطو

 ا اع قب ناك نم عسيمج مح حداق لن 0 نقعأ الانأو تمقف ةمؤشملا هذه كنيع

 كفو انأ يفيع يف تيتفةءاو ةلح# تقدصتو يكلم يف مهو فئموي تفلح نيرذلا كلام

 مصتعملا 0 يسعأ روش يت وح ًاعح ياوخ] كلذادتت تدعو اجه تجرخ يتح يضذاقلا

 ىلع ا عراب ]وو 1 ينل قئاولا ىلع بضغ مث هنم تصاختات يربخ

 هيلا جتك
 فيلا ةوطس بهرا ماا * يلئاسو نين.ؤملا ريا ركذا

 فيلا دح_بمو ماقملا نيب «  ةفيلخ كار 1 ىطِإ وغدا

 يبا نبا نابلس يب نب لح هظحم ئركسلا دعس 1 نع علال و ىذرو قاعدف ا

 ديع هئاو ظاتغم طلت# وهو موو تاذ ملل ني لطفا نب ٠ سابعلا ىلع ت تاخد لاق خيش

 ىنح دق هتانظف ادب هللا دسع يفبإ هللاو حاشي اال لاق كب هللا عتم | كلام هل تاقف هدنع هللا

 حلش نه لعق اذ ليف“ ءانع ريغي ىذادلا تلم" تفشل لو نام 1 هنأ ينادخ يناءاغ

 طوقسو سفنلا ةعض نم اذه ناف كاذ. لس ال لاق ةصقلا ىلع ت تاه- كحضا اناو هل تلقف

 هضافخحم او لاك هذهيف هلذس تدهاش و نينغملا ةلح يف كلذ دعب هللادبعتار اذا تنكفة.طلا

 .ةهاتعلا يبا رعش ْق ةمععصلا يذل امون هنعوس و لاق هف هربأ لوق 51 هلهأ تيد[ نع

 0 بي

 هس وص

 اقر سانلا . نم اهريغ ىل تالذدكم امو نرفما اه كح ع انا

 اهّنع هلل 5 ا 1 فز 2 راام نسا 1 قاشم حصان

 ىتام انمم تبيح ام ادبأ © يناف تدحرن_اف ته ينل
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 ىحن نب لعىنادح لاق ةمادق نبرفعح قرا ) لمر رءشلا اذه يف سابملا نب هللا دع نأ

 لخد يسوملا قدحسا ناىمشاهلا هللا د اعقل هع ةظحح 6-0 عا نع نودهحنب نمو

 نيتئسلا ولو هبلاج رخأ دق هر>>. يف سايعلا نب هللا درع هئماو عيبرلا نب لضفلا ىلا موي

 تقوال قحسا لاقف هيدينيب فقاو ساعلا هوباو

 ادح اذه كنا نوك ىح هاهم هللا

 يد_شةلام لثم يدش مْ #* يدرمم هد >؟ 0

 اد_#و . ةدو# مشو © ادذخو ةننسا كح 3

 # ىدر اذ ذا

 ىمشاط أ نءهربخيف ةظحجح لاقروهثملا هنطل قحسا اف عنصو تايبالا لضفلا نحتساف لاق

 ( قبح )فرد فلا نينالثب لضفلا لالا هوا كارد نادحا نمي رظ لمرور
 ينثدح لاق كلام نهللا دبع نب دمت ينثدح لاقرمع نمهللا دبع ينثدح لاق ةمادق نب رفعح

 ذئموي سابسلاناكوهبيطأو م وبن سحأو وهو شرت ءامسلاو نج دموي يف عيبرلا نب لضفلاءامدن ضعب
 ضعب هيلع لذخدذا كلذك ن م ايف ةليح كلذ يبانا نكت مف طشنب نأ ان دهحف اموءهم حسم كن

 لاق مث بابلا يتد اضب 1 سف هتقبط نمءريغ اماو يئاقرلاما ءارعشلا
 عشمشملا ىلب رطقلا عبرم ىلع * عبراولضفلا اهب ياحابسعلا الأ
 عورم اربع ماوقلا يف عرصم الل 8 ورش , شاظالا كاماذلا لال
 عمدأب نوفا نافعن “امون ٠؟ !دلاذل كش الك قال كناف

 مث لك أف مامطلاب اعد من ءاشي يتم كلذ ىتايل ناسنالا نا هللاو تقدص لاقو سايعلا ىف لاق
 ينئدح لاق يغ ( ىنادح ) أ ةللاو ببطن نسح موه.انل حو طقنو بريشق بارا .١
 هيلع ةعقر 0 5 دقو رصتنملا ةفالخيف 1 َن َشادعع ينءاح لاق نايزرملا ندحأ

 دنعةعقر اذا تيهشا | اف تعو ةادغلا تيلصف اريد 1 : ليلا تيارْش 0200 مئانىنأ 1

 بوتكم اهفو يسا

 قاف كب حرشلا لع تا لا فاو اللا

 ناري ال هناكك قاريو 8-ق يذلا لك تاربلا نحو

 يح كو رصتنملا ىلع هتعقر تضرعو هيلا ت رذتعا و يريذ هتةرعف لخدف هلاخداب ترص

 هللا دبعاعد لاق قدس نبدا انثد>لاق ىهزالا يبا نب ديزمن.د#م ( ىنربخا ) هتجاح ىضق

 سابعلا نبّللا ةيغ'هيلارذإت لخد اناف لمفق هيلع ركب نأ هلأسو يأ امو يعيبزلا سابعلا نا

 ذو ا ش هانغو دوءلاهدي يفو ايقتلم

 لاخلل 'هنحلا ويتصل" تآو' م "لحامل كاش يابس 3

 لاودا دمندلا يفت ةتعدف * ةرد رذص ءارفص ةوبق ند
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 ئ راديف هتنتأو لاق هءوب ةيقب هيلع توصلا اذهىنأ حرتقاو انحطصاو انكأف مامطلا مدقو لاق

 ْ ةمرلا يذل هتدشن اف ثدحت ان-ا>ف-ةيفاع يف هند وف ادئاع ةريطملاب

 لحذالو سوفنلا نيبةتحاالب © هتاتش دل نلواح 1 اذا

 لخي هل نمكم راش 7 رتفو * ىزلايف يحاقالا رون نع نءسن

 لزلا ةيم وألتقلاناكف نابع *« ةلمْزَنالزغذاجأ نع نفشكو

 لذبالب سوفنلا تاحاح نبملا * ةواخي وكشأ نيح يضزنا انإو

 لخبلا ىلع نوقالخأ ترج نكلو# اناصوب نهدنعىرزأر قفلا امو
 وه يندشناف لاق

 ل ىرخلا نمو «* لمح اًحانل تدتحا ينأ

 لح لا 6 ينفع ءاقر> *« ةيجانو رفس اخأ تقرط

 ليلا اهفيرصب تللمتو « هب ليلدلا عي همهم يف
 لعلا ةرانا لع ترد هب ملأ ن ا ناكف

 ىلع حبطصن ملو كتقراف نا هللا ليبس يف كلعام لك سايملا نب هللا ديعىل لاف قحسا لاق

 لاق ديز» نباد# ( فرحا ) انينغالو اننغو كالذ انلعفف يندششو كدعنأو نيرعشلا ؛نيذه

 أك اهن] تلقف قيرطلا يف اموي ساسلا نب هللا دبع تنقل لاق هبأ نع قحسا نب دامح انثدح

 تنأو فيج نب اص مداخ عم لاقف نم عمؤ اذام ىلع تلقف تحبطصا لاقف سمأ كربخ
 تلثس دقوانز نه تامح ال نلا تنب ان ز ىلع انحبطصاف ملاعهل يتيحمو همم يربخيو فراع هب

 تلاقف تامح

 اينادم 1 ناك ول هب تفنفش # لحرمدعح نابلا نصغك 3

 ايفاص ءاملا نم ابذغ الو افالس « هّقبرك تقذتنكناىنأ تلكت

 ايلبأ ال نأ ترتخالينأ نيبو © هفارف نيب تريخ ول مقأو
 ايناب تلشف الاله امالغ * ةمم دعب يدعاسدسوا مل ناف

 نبا دم 01 حا اذه ىلا كةبسام هللاو از ىلع تبرشو طاو ىلع تقأ هل تلقف

 5 دبع دنع قاتلا دشار نب دم ناك لاق نوره نب نوءيم را لاق ىديزيلا سابعأا

 زئافهللاَغب مالغ دشار نبا د. اكو مدتمملا مايايف لوطاقلا يلع عب رلانب لضفلا نب سابعاا

 سابعلا نب هللا درع لاقف نوبرمن مهو ةباحس مهماظاف انسح ءانغ ينغي

 للبهتي اهقربن نزم ةباح_ب 8 اهتاع انيلع تداح دق د

 لقبم تباملا هيف انازنمو « عبرتم يف لوطاقلا نم نحو
 لاست تنك ىلوالا يا نءظنعا# ىنتيقسام اذا ودشي ازئاف رش

 للاخت الام ءايشالا نم فاعا © ىنناف الالحالا ىنقست الو
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 وبا ناكو لاق ركس ىت> هيلع برشو توصلا اذهب هانغف ازئاف همالغ دشار نب دمم صاف لاق

 نومأملا كلذ غلبف مهرد فلأ 1 دشارن دلع ند هاركاف ازكاف قع دو ديشرلا ب دا

 تفصل هل“ عجنراو 0-5 هيف لثس 2 طوس فلا دشار نب دمحم برضي ناب صأق:

 لزب يف ديشرلانب دعا ينأ ىلع زجح مل هئيد ىف و ةققتا دق وف رثك !ب هبلاطو لاما
 (ىريخا) معا هللاو نانا نب دلت ىلا ادوديم هلام سما ناكو نوما م ايا لوط هيلع ارو>#<

 موب قش لاق يناجر ملا نبا انريخأ لاق هيورهم نب مساقلا نب دم انثدح لاق ىلع نب نسحلا

 نأ رجيفلا اذي نأ ىلا ةلللا يف لضفلا نب نسابلا ن دهلا دع برشل ناسمر سا
 هلوق هيف ينغو كلذ يف لاقو علطيي

 دحالاو زوريالا ةليأ © ةيفاص ءارفصص ين أ

 #«# د_ةلاهيرش دوزتف * امكحاطصام 0

 لاق لاق ردملا نب مهاربا ينادح لاق هيورهه نب م.اقلا نب دمحم انثدح لاق يمع 02

 يفاطلا ىلعا يعيبرلا سابعلا نب هللا دع تدشنأ يتاح را لضفلا نب دم ىل

 زوكبو عرتسم سكب برشاو *« زرربللا ةحيص ك>ويص ركاب

 زوحاممصو نيرسنو نأ #*# داو نع كلا عيبرلا كد

 فز وزين مول يف قثاولا هب ينغ ان امهف 5 امم ءاممأ نأ انلاكر هيلع امدح اءين داعتساف

 ىلع يننثدح لاق < دفان رفعح 0 ا 0 نيثالثب هل ا دلموب هريغ دعتسإ

 3-0 وهو هيبدشنا 0 لي عيبرلا نب ليلا ع سايعلا 0 هللا ديع يندشنأ لاق ىحن نا

 00 ىلع رد<# هعومدو

 هسا وص

 قيلت مل بيقلارهظ :تردغ « نأ سائلا ريح ال كلذ
 ينوملظ مهلا لدعسانلا نم * دهاشب ءيجأوأ اب فلحأف

 هللا دبع ينثدح لاق يمع ( ينرب>ا ) لمرلا فيفخو ليقثلا فيفخ نم ةعنص هيف هلو لاق

 اً ص سابعلا نب هللا دنع ناك لاق انالوم ذفان انثدح لاق تايزلا كلملا دبع نإ دمحم نبا

 موب يف الا كلذ هتوفبال هيهد احبطصم سابعلا نب هللا دبع ناكو اريثك هرشاعي ناكو كيال

 ىدعن ًافهلوقيامف ىنغيوهي و رعشلا]وةءو حويصلل ا ك/ ناكو ناضمر روش موصوا ةعمج

 م 0 دا ممم كلذ يف انباكأ ٠ ند هريغو انالوم ذفان

 قادح حارلا حابطصإب هيف و اهركاب ءانهصلا ىلع ليطتسمو

 قالا ةلاخ كلو صخش لكو #* 'احدق هلاخ هأر 'يث لكف *

 هةوومص ند تودملا م كيد ما لأ ناكو داح لاق لبقث لدهر فيشخ هيف هنطو لاق
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 هأوق ند بحعل و ةرعش نا و

 قاسلاهلاخءار صخشلكو * احدق هلاخ ءار *يشلكف
 لالا نم هنحم *وث ىاو لوقيو © اهرك ان ءاهصلا ىلع ليطتسمو * هلإق نه بجعيو
 هللادبع لاق "ينملا ىلع يطخي ييطخ هللا ديعايهتلاو كب اك هأ لاقف هيئغي يأ هعمتسو لاق ةفيرظلا
 وصلا يق ل داع يندشنأف دمحم نب

 10 د جيش داع ربع طق احيطصم باعام *

 ركسإ املك" املسم يبأ ىلع ىعيسرلا سايعلا ا لخد هللا ديبع لاق ي مع لاق

 كياعمدقي ن 8 سلو ثغأ اغا لاَقؤ 0 م نم ان يندش 1 هيأ لاق ةعاس ا 0

 لثئقلا دقو اذه لوعا لاَقف هروش داشناب

 * لت نيئاعسلا ٍِق 0 دا مار انداشاب *#

 ىلثم ح حمص كت دا 5-5 : 0 لوش

 كافكل دحاولا ت تيبلا اذه ريغ لقت مل واو ارعش مب
 .صهاط ينأ 3 نأ قدح لاك يكوكلا مساقلا ْن نيسحلاو ىهع ) 0 ( أمعاش ت هيكل

 لضفلا نب سامعلا نب هللا دبع ىنثدح لاق هللا ديع وب | يءاشطا نيسحلا نب دما ينأدح لاق

 : ريش تيتك و اساطرقوةاود تو ىلاالا نم ةليل يف ةلحد ىلع ادلاح 0 عيبرلا نبأ

 تقولا كلذ ىف هتاقو ينرضح

 و قالا ل :غأ هللا كزعأ هللاو تنأ

 سس وص

 ردقلا اذ ا 2 * هراظند 00 كنلخأ *

 تناكو رمقلا تيارف تفتلاف يش ينئحم نأ نم تسي يتح لوقا ام ردا 1 ىلع حمرا مث لاق

 تاقف هتع ةلل

 رظنلاب كنع نض دق ناك نا * ههشي وهف ردا يلا رظناف

 هللاو نسح توص هللاو وهو يعاشطا هللا دنع 5 لاق يناثلا ليقثلا نم ان هك و 3

 نع رصن نب دمحم نب ىلع نع ى وكلا هب ينريخاو نودمح ن ا نع ةظحج ( ينربخأ) لعأ

 0١١ وف ااوقناتزامتلاع قر حالف ا ل رع رع , دلاخ

 بجاحلاب دع وجا * 3 كل

 بساحادي وا تاك ادب # ءاهسلا يف 0

 لصوو ةنعاصو 'هانعمو هرعش نبمحيساو همول ةشب قلاولا هيف 6 _ هف عسو

 دمحم ينثدح نا يسصسعم يأ نب هللأ دبع 0 ا يمع ( ينثدح ( ةقس ةلصنإ هللا دع

 1 01 ا هك ا ٠ سا دا ل حي حج جس وس يي جيب: تس بج دعس د جوجو همس دج جوج اع رج لج سو عق عض 7



 عاوؤز

 نب سايعلا نب هللا دبع دنع تنك لاق كاديذطلا ن٠ .نيسحلا ينئدح لاق ناورض نا دع 50

 د ا 0 دوق ىلعاأ انا 5 د لاو ةيقدسأل مئاق هل مداخو 0 وهو غيبرلا 1 لضفلا

 تاقف لقف ءذه انتصق يف "يش 2 ناذ مداخلا اذه

 يضا.شا برش ىو تاطو * ياللا ةعاكف ي ودك ته ا

 3 صخنم 3 لد ند *# هنرءاححوم نك بل ررثتساف

 ن هان نورا رزؤد» دع قطتنم 596 ند 0_0 ةاسأب

 هاد تار 0 ىف * هذي ندهو هف رطن 0

 |١ ات لق ي تس ا و هش د ئدرشو ا 0 هيف ىنغو هللأ دنع 2

 نب هللا دع ع ناك لاق م اشه نب ةدش ينادح لاق نازريفلا نب نايزرملا نب دمحأ هلل دبع أ

 ناكف ىراص :ل| داعأ ضءبيف اهار دق ةيارصن ةيراج قاع دق عيبرلا نب لضفلا نب سايعلا

 بنا ىلا ناتسب يف اهب رفظف ندج رسام دبع يف جرام اهم ًافدش: مهدانعأ يف عبلا قران ١
 الإ ال ىلع الو هةاصاوم ىلع ردَس الف اط ه.> اهفر ءاو اهاس 0 كلذ لبق ناك دقو ةعببلا

 اوعأَو هعم تسل>و هل .,تروظ 5 < ءانالا 0 ِتبأو هيلع توتلا اهب رفظ املف قار طاا ىلع

 نب هللا دبع كاقف سيمت موي يف تفرصنا تح اعوسأ اهم نأ ةودن 3 و'اهتم ماقآو اويرشر
 ىنغو كلذ يف سايعلا

 *  سيردنخ ةيلبا ةورق # سوجلا بارك وق 0 بر

 سوقانلاب ساهثلا برض.لبق * دوعو ىائب'ع احم دق #

 نوع يحاسب ف رلعلا رحاشت لل يدا لوك كا

 0 حايص ىلا توس مون # ل هبطل انولذ دق 0 #

 سدح رس ام ريد لال طسو 9 ننآ 05 نادو درو ناد #

 #2 نس وهشنل ناكم لالبك * 0 هيلا 0 0

 نإ سااذك هع ناك لاق م اشه نب ةدش نع ناز رمان دعا ل يم (ينبخأ)

 شلاح وهف ةرايزلا هيدعو دقو اهاوه ناك ين حلا ة ة ارعللا هذ م رظتني ا ل سايعلا

 ظ
8 

ْ 
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 ريطتف راط 8 ةدن>او ةيم بعنف هراد ةدارب ىلع بارغ طقس ذإ اهدقفتيو اهرظتأي

 اا رف اع لا ب ءاشع هلوسر لسرأف اهرب مف هموي اهرظني لزب مو كلذ نم هللا دبع 6_8

 ةدما عظم ةينع ناك نه قرذو هموب هيلع ضغتتق دادغب ىلا اهيأ عب 7 تزد دق .

 عاصف هندارب ىلع لهده طقس د باكا مم موي تاذ ىلا 20 0 اهل فرعي ال ٍ
 لهو ائيلع دهدوال بارغلا ىتبا “يش ىأو سابعلا نب هللا دبع لاقف راطو تاوصأ ةنال

 ةملعا اطوسر لذد ىدح همالك نم غرف ف كلذ نم رمطتو هقأ رف مل انذؤب 76 ان كرت

 ( رشع عباسلا  يفنانالا ه1



 و م حا

 - ٠ (اس
 1 ا م ا سا ا ا م نك هال دج سس تا: ع هك ا ا ا هس هع حسم صب ٠ هس مصحح ع عسا سس

 هتقو نه كلذ يف لاقف اطوسر 5010 ري أر هن ءاح دق 8 مايأ ةياللث 5 تا دق اهم .

 رطل نم ايسو 0 م هلا كاف
 درا ترد اقرا ١ لل كلا وح 6

 ريس يف كنم ينّلا # ىرتشب نم كلذ مكف

 رذنلا 4في تفواف »+ ناملس تءاح 0

 رسالا ةعافق يف نتيلا تاغ لاز الو

 2 هب 00 0 نيبلاب حرص 3

 | 0 لاق لاق دوره نب نوهء.م يف ندع لاق 0 ( ينثدح ) جوه رعشلا اذه يف 1

 6 ي رعد 2 0 تي ا ىبسرلا لاما نب هللا دنع يل لاق بءصم نإ + مهاوي |

 08 تقبع ةوبق ند + نيناعسلا 6 يناد.صأ الأ

 ينيد ىوس انيد اولوت ناو * فاك مع ىاق ع ع

 نوره سابو هِبادوح *# ىك-و رفعح كلملا نيزدق

 أ كؤانغ 0 هللا ديعاب يل لاف توصلا اذه 5 ةمدانملا ساحجم يق,تاج أمل لكلا يناعد

 البام ادرب 0 ا ىلع ا # اهه>و 0 2 اك كطامأ

 فرحا قرقعلاف يف ئدعالا ان فرس ةلح دعا نم رفقا كئانع : نهو

 0 يا نيئمؤملا ريمأ ا 1 تلم ف كَ تاع ع 2 أ يتلا ة هم د 0 تا دا ا نمو

 سعف ءانغلا كلذ ليم تينغل ىلع در ولو قدعو برطو بامش يلو تاوصالا هذه يف ينغتا

 رصتنملا 0 لاق نايزرملا نيدجا 8 لو لاق 0 ) ينثدح ( ىلوق نسحتساو 0 ك

 هللا دبع اي هل لاقو هريض>اف حبطصم سجرتلا حارق يف وهو سايعلا نب هللا دبع اموي

 55 قطاف هرعش ف ىنغل ل ات هلل ديع كو هب ىناغو ينالفلا ىرعش يف 08 عنصأ

 سدة سم قمل تبشنأ ران »# ابءاعش 3 ةكقويشم يد

 لاق ي< ) ىنادح ( لعش م يلا هلدينأ ةليح لكب هيلع َنلأَج >اواموب رمت بيلا دهش لاق

 8 3 رحاهو لكوتلا ىلع ةدعيبق تدضغ لاق يبا ينأدح لاق نايزرالا نإ دّحا ىنادح

 اذه لاقف ربا فرع دقناكو ىسمرلا س انعلا نب هللا دع موف ناكو نونغللاو ءاسالالخدو

 هيف ينغو رعشلا

 مال ايحاصم ع ضعاو 03 ينعدف كذم كيلو م ا

 مالحالاب لمت تراصف بد# ضذلا اب ينبع ةلع دجم م
 1 د هع مجسم مو هيل دو نان ع هه جدخ حن و حج دمع برج ع جس + هت وو جس وج وو بيس وس ب ريس بسس يب عمو ميم
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 فسلم ودع ات يا

 سن )

 مانملايف اذفالخ اني ءاردق *# تلاق ىبام توكش ام اذاف

 الاجو ًانأل هللادبعاي كتايح ىفنا هللاقو مهرد كيلا: ناييند هلرمأو لكو 1 برطفلاق

 ينأدح لاق يأ ين ”دحلاق نابز رملا نبدأ ين ”د>لاق ىمع (ىنرحل) فرالاو ا اهو

 0 يح هيلا اكاسأت عال شمإوف تك لق را سا

 لياسلا لوق يا رامأل ناريرس اهق يل حرطو ةكرن يق ||

 ماقأ ءام نم 0 ةرهغ نت ضئاخ ين ناس فلا 1

 الوهبلا ىنقيسام هللاوو هبىنغل لحر انآ 1ذاف هنيَدُم تلخدف انو دعو فورعملا يف نط هيف تدئغف

 يس نط نال ىرأ امو هل ناك نبأ ن الو لجرلا نم ىردا اق ا 3

 تاب ءلانب هللادبع ينأدح لاق يأ ىنثدح لاق نانزرملا ندحأ ى :”دح لاق ىمع (ىنثدح) هناسل

 احرهمموب يفء2لغف هدييف قعضتناكو زاوه لا ىكهربلا 5 3 تنك لاق ئيسرلا

 برسشلل اناعد دقو

 كس وص
 نيزلاب ف> دق رورسموب # نيالا مويو ناحروملا
 نيلصف نيب ام ءاتث درب #* ىلاف.صملا ةرسغو نه لن

 نيب ريخ نيل اكو دحسلا # ىف ندهو مهلا نبااي دهم

 نيعلا ة رقو شيع بيط يف #3 تر ريفر وعلا 5ع

 نسحلا (ينرخأ) مهرد 200- هغابم ناكوةنسلا كالتىف ىجار> لءتحاو كلذب رمفلاق

 نعةبوب دل ن2 اق 5 نك لاق هيو رهه نإ مساقلا نب دم انئوع لاق لع نأ |

 ةيولعو قراخم انعمو عب رلا نم ز ىدنشرلا نب يعيب دنع انك لاق نيسحن ا نعيار طقلا

 هيوم مرا يورط نو ريخشب نب ثرحلانبد#و يعيبرلا سايعلا ن ,هللا ديعو

 10 تأدب دقو اًقيطم |مغة ويختم ءاهسلاو قلئاقشو ني درو ا دقو هناتسإ ىلع |

 تءاحدق يديساي ت ااقف يسعى أراد ةميق ل رح ]هوو اول اهننك اين نافاس

 ةنئسح ةول> ةلكش ةيراح ائيلا ت>ر 5 نه انتريض#< سماف انيلا جرختا لاقف جيلاسع

 يق > موقلا ى 0 سوالب يموت اعزصأو تملسف هرعاعدي ف بنل ا

 يم

 ائب رطف ماكحالا ةياغ ىلع 4و هّتدنَص نم تود تعال ضال 1 3 عد مو انقتم

 ا 0 ءانغ دلال رص ا 0 انذذو عش عيصتال ام 0 :ظوا املا رودلا

 < اع حارتقالاب 6 دي نمد م شانعلا"ن 1 هللا ديع اأو ناي الاب اها .طاخو اهءانغ انس: 2و

 هللاوال ل )اة هللا دب بعاي يتاحو امقشع ي دلع وبأ هل لاَقؤ ا ءاا رظالاو امءم سو ص 0503-2-23

 ابا بيا با دسم هاب ببببيببببببيببببسببببببببببمب بباب يبيت ببلاااااجملااااااااااااا 0 0 |[ [ 07



 ١0١ ( ا : 0000

 نقكو شوا رظتم نم انتم تدهاشام لف تنسعسا: ىكلو اهةشغام كتاصحو يدساب

 انرثاو فلآ هرج دج برو هبسو قشملا وه هَللاَو اذهف:يسع وبأ هل لاقق ءانغو ةرشعو
 رعش يف ًاجزه امهنب ينغ اف ينغو ةئيدحو ةعيدق ًاجازعا ىنغ هللا دبع ىلع ذيبنلا بلغ املف

 وهو يدع 7 الإ هل نطف ف فيا اف هلا

 تال
 حضيال ىف مودكملاي رك * 5 د كسلا: قاعن

 حضتشي وا ةويص اذ عدبمل « اتنرام اذا كينيع رحيس

 حرتسي مل اهءابص اهدنع © اقاع تالق تكلم
 حرقملا هيقتلي نا نعلج * ن_س> ءانغو لامخم

 حرف ةأرك از ورتس# تنك .# دقلؤ امومه تكل

 خيطصملا روكي وهللا 0 ل لتقوم ب 0 و

 ىلع برشو ابرط راطو هللا درعا هللاو امناعف قيدعولا هللاقف جزه سايعأا نب هللا ديعل ءانغاا ْ

 ددسفا ركلا كحضف يح قرباكت تنأو جيلاسع ىف كل يلوق هللاو حبص هل لاَقو توصلا |
 0010| ل لاقو هموت ىتاالإ ءانع الو هلاقام هلا. ىسع ونأ فلخ هيورأ تنك ءانغ اذه لاقو: |

 اهنكلو كل اهيهوليل تناك ولنلاو يسيعوبأ هللاقف لمفي رف .كلذك وهسيل ىمالا نايفايحب

 كلبق نفرصنتا يتايحوو كللهاام لكب ولو اهايإ كنكلم ال اهوعاب نبل هللاو ذاع٠ن دلال

 الق هللا دبع يوتلاو هلزنم ىلا امهعم ام هحوف همدخ نه مداخو اهظفاحم 0 28 للا

 لضفلا تذب ةيقرهتمع امرتشاف كلذدعب امهندب مالا لصتاو فرصنا مند سما اندحاحو دل#و

 دايز نب ةمادقنب رفعج ينثدخ تنام يح مهدنع تناكو ذاعم نب يحي لا نه عينرلا نبا

 كنا ىئغلب دق سابعلا نب هللا ديعا ةريبكلا لذب تلاق لاق همسأ ينع طقس هخ ويش ضع نع
 اهلا هحوف كتلذع نا اماو كترذع نا اماف ىلع اهض عاف جيلاسع اهل لاشي ةيراح تشع

 هيلع تلبقاف كعطا تئش ام ينيرم مث ىعمساو يرظناف يتساي هذه لذبا لاقو ترض

 تحاصو لذي ترعنف كتبحاص ا كيف ترواشام هللاوف "يف رواشتا هللا دبعاي د تلاقو جيلاسع

 هذط ىتثعتنا نحول ا ا ,ف تناك الو 0 .4 ملوأو هب ةيداي هللاو تاس>ا هبا

 ا ل6 2( تال ملحم اقفحلا تيتماعشا ديل تلق تشاو تنتتحلأ ةملكلا

 تاخد املف زورين موي. يف قثاولا اناعد لاق سايعلا نب هللا د.ع نع هبا نع نايزرملا نبدمم

 وهو 5 هيف تءاصو هتلق رعش يف هتينغ هيلع

 يادنوامادمو * اماح زورينل ه

 امامالا نوره قث « اولاو هللا نودمحم

 ماع ماعلا لثم ناو * رشوناىرسك يازام

 ياز>و اراهمو # ادروو اضغاسحر
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 (ينثدح) مهرد ل نيئالثب نأ قو 7 وح هيلع برشو ءانغلا ن->تداو ٍِن رطف لاق

 اذهانيراو>ح ىلع متم تقلأ لاق ماشه ن نب: ةيش ينادح لاق نارزملا نب 1 ينثدح لاق 0

 0 كعم :صلاو 9 0 هللا درع ند دكا ا 1 م زو ع

 3 / م

 قوذع لالا وق «ةويع  تدما

 قريحمو ينرس ابو * يبراقأب اميدفقو
 تنثف: تيسو : نأ # ارم كددف تدخل

 تلداف ةايدخ دكه اون نإ تشيسات
 هناو نيقلا بدحالا ةيراح حيباصم قشعتي ناك سايعلا نب هللا دبع نا متم ا مْ لاق

 نب ةمش 5 د 005 6 ا ارض: ن دعالا اذه هيف ينغو اهف كلا اذ_ه لاق

 اذه تكي الكل ذاعم نب ىحي لآ يراوج نم ةروهدم شو حيسباصم ىمأ نم ماشه

 ا اًندحو عيبرلا 3 لضفلا تنب ةقرىلا لصت أ لقو 0 0 اهك-اع نأ لش نيقلا

 قشعتي سابعلا ن ١ هللأ كيع ناك لاق ماشه ن , ةييش نع نابزراا 00 دا 0 لاق 0

 كلذ دعب مار مْ امنع هغلب يش يف أمضاغف رب لا اذه يف اهم سإ ملو نبقلا بدحالا 0

 نم لع هللا وعنوان 50 1 ام نالطإ ىلع اطل فاحب ةعقر اهبلا بتكو تبأف اهاضرتي نأ

 * "يش نع ب لو نإ هياعد دوو هب يد نع هب# 00 ةعق رااهتنمضت امن 0 37 6 تخخ ا ى 6 م َّظ

 املإ بتكف كلذ ريغب
 انه امىئنشب سياف ب 6 ادكلاب ىرؤرعمس امأ

 انناتحلا نو نانا 8 ىلدفو تاتكلا ياو

 منو تيد ا 1 تفرصنا مت 3 ةعاسو دع تماثأ قاف 0 ه4 ةليل 2 هنرآ زو لاق

 وهو ةيناغأ لو 5 روهديم وهو احز 0 هيف ينغو دعا [نه لاَقؤ هديع / ملل
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 كو

 يلز>هيز> ناكن# كاذك « ترعمؤ> اع و ينع

 نمل كيجو نا ندقدا# تفاد هلو مق يبا

 ينذ كي اع امئاهي رحال * هيام ءاف ثان هل ىدوح

 ردقلاةلمل أم ١ قر 2 4ث >> ن' ٠ ل>ر لاق ناذءر نيد ٠ ةرمع عسأ ةيبل ينهجلا ةلاولاق

 ينادح 053 نايزرملا نب دما ان دح لاق 0 ) قو ( ينوحلا ةلبا تت كال مئانلا 3ق يف

 ا فصدولا ةيام يف ةراتس هل 0 شد نب دا نب د# اناعد لاق ماشه نب ةمش

 هيف ىغو هللا دع لاف سايعأا نب هللا ديع

 يداشرا تيحأناو مالملا ىلا * داقئءريغ يناف يسول كنع عد
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 دامج : ب راد ىف يوب لثق # هب تر زي داموا قرعأ تدلف

 ديب نع ىملا نبا ين :؛دد لاق ينبدملا بوبا وبأي لاق ىح نإ ىلع نإ ىلع (ينريخا)

 ى رعش ف ين تعَدَص 1 لاق ساعلا 8 هللا

6 

 .٠ 0 تك سوع
 حج هل سيل ادعومو # حيص اهل نس مل ةليلاب

 عذلاو قاللسلاو دالاب ل !اهدعو ىلع رمنداش نم

 نعشلا 50 م ا اذه 00 مكي 0 0 هننغ يرا اهذلا دانعأ هذه

 حشلاو 07 ه4زع نخغإ ١ 37 ما ىلع يف دعم أ و

 0001 0 نادال ةقو ةيعاشلا وأ لاق يركتسلا دعس ىأ ثاتك نم ( تنل )
 ندح ءانغ

 ل نانا نما يلا دع < اامو زم ايل نعالا
 اقدع هلل داو امه قز #* رام كف ناو قدشت حصان

 ىقابإ نار كم اكلت 8

 : اقدسوادع لاقو ينعدص * هيلاتيقا ىذلا 3 نإ

 ةاعل ءاقشلاو نيا نهو

 تاخدلاق ليعمسا نب نودمح هدح نعرصن نب د#ت نب ىلع ينثدح لاق 0 0

 فوخلا اذه نمي وع هدوع هدسو ةيقس هل مداخو 0 اصلا نب هللا دنع ىلا امون

 ىعدن يدوع ناكو * انالث تحبطصا اذا

 0 00 ند * امض بر 2 نم لا

 موههلا تاقراطل * قبرط ىلع اف

 نسسملا ( ىنربخأ ) ىنغ امم نسحأ تحس الو هلانغ يف هلح ىكح امم نسحأ ترأر اف لاق
 ال لاس[رطا سود تدنن لاق .دخد ىأ ن نب هللا دبع انثدح لاق ىكوكلا مساقلا ن

 عيب رلا نب لمألا ند 0 هلآ ياسا دعب .ع ناك فظن مداح مت ءلا مداخ مزاح 5

 : هلوق يهو ءانغ امف عندو ناسا هللاد.ع لاقذ ينأذ هلم ةعرب 1 هل هته هلأسف هم

 امانأ نأ ينال يناقنءاو © .اءادملا ىلاف رصف تيس موي
 امارحمارحلا رب هارأام # ريرغيظ بح مونلا درش
 اليس اولا هديل دع عاج عرب. ةفاح حو .ءارتشا

 ثعف ةحلع يأت مهتما ايو ريت نأ يخف مزاحم اه ري و تاسالا تاصتاف

 ينأدح لاق ىلودلا ( ينثدح ) لعفف تاسالا نع كسي نا هلاسو هللا دمع لإ مالغلاب

 ءانغااب تروهشام و دءشرلا عم ريس كل سايعلا نب هللا دعا تلق لاق 3+ نب نيسحلا



 اهداغ هل تلقف اليل ح * وبصلا يف يف ماوي, يفانآ

 ظ ينعهندخأو هتتسحتساف ةحار اهَلاَعب انل ةيراج ىلع هتضرمع ةلكنكلاب هيا: تبرضؤ ىليفناملف
 ؟! اهدامتساف هيراو> ن م ةيراح هب ىغانمو هيلغأ امون اهعوسف ىلدوملا م هاربا ىلا فاتخم تناكو

 هتفرعل ايدق ناك ول تدك ا لاقذ ميدق توص تااقذ اذه نا ِ لاَقف هيلع 30 هانا

 ا هانع 2 كلذ نم بدععق يع م نم هناي هل تقرتعا َى 0-3 ماع بضاغتيو اهيرادب ا امو

 هيذكيإ 0 نأ ا نع تلكم 6 مارلي نحنا انه نمل هل لاقف ديشرلا ةرض# اموب.:

 يناكع اللاَقذ ينبحال كلام هل لاقف هقدصي نا ي.> نم فاخو هريغ نم هيلا ريدا خف

 ةيوقع كت ةاعالا ىنقدصت مل نئل يدوملا ةيرتو هللاو لاق 3  ةصقلاب بارتساف نيئمؤملا را 0

 هقدص: ةهئم دحلا مهار ل ىأر املف ايضغ ريطتساف همرح ضعبل وأ ةياعل هنأ مهونو ةم>وم

 . سانلا هيوريو 1 كدلو عنصيأ هل لاق مث عيبرلا نب لضفلا هتقوا اعدق اريس هئيبو هيب مف

 كلذ هتقو يف الا هب ععس الو طق كلذ فرعام هنأ هّتعربو هنا فاحو عزجحف ىفف رعأ الو

 ناك ناف هنديتنأو يغما 1 لااا هر نيابعلا نا ع كنا نبا هل لاَقف

 هراض>ا| نم دبال لاقف انمروع رتس ا نيئمءوملا ريما نك الا 6-90 5 حلصي

 تدنغ اناو هتدمعتام يش اذه نا هل ٍتفاحو ترذدّدءاف ىلع طظيغتو يرضخ 8 يدج ءاحف

 لام توصلا هتينغف 0 رضحأف دوع راضحاب صأق جرذ قا يرفع يمسفنل

 ادبأ ادفر ءانغلا ىلع لسا 3 نأ قاتعلاو قالاطلاب هل ت 501 ىنباي كيف يقييصم تمظع دق

 هسقت تباطق مهاجم ارضاح ن وكب نأ هلثسل نمو ككيع ركود ةفلح الإ يفغا إل 3و
 0 مزالملاب يح 0 3 ماع برشو براطف توعلا كتشرلا تدفق ينرضحأف 50

 عاّس نا هرماو يدج ىلا رائيد فلا ردع ليخ سارت كلوا الا عم

 ناسار> ىلا جر> قدح ديشرال امزالم لزا مو زاوهالا قعيض ىل عاتباف اهب 1

 ةفرعل اديس سايعلا نب هللا: كش هع ناكذ نابزرملا نبا لاق اند توملا قرفو هنعاد 5

 بلوق قيم فود ل 1 ولا م ناكف. مهف ءافاخلا ىأ رن دوهملا الو

 وه امو لاق كلذ هب فرعآ هاو ىلع كاد كا .ع هل لاقف ال 1 هدلعل د مه هتملا

 كلذ لف اذاف كيلا نوري_صي نا نينغملاو ءا سادال نذأي نأ نيئم وم ا ريمأ لأست لاذ

 نم الا ادفر لبقأ ال نا ىلع يتلا نيميلل كتماخن لأ ال ىف م_معم ىلعو مهباع علخاف ع
 0 ىلا نذاآلا ةلاظو مصل لا ثعلو موب تاك قلاولا دعقف دبع 7 ةفياخ

 هلا ضمأ هل لاف يف ك نيام وما ريما مع دق سابعلا نب هللا دب .ء هل لاقف مه نذأف

 ىلعو هيلع عاش هسفن بيطي هنأ نطو هقدصإ 0 ريا هريخاو هيلا ىغش ث ما

 ةيماخا لقا تلا تيقاورتشيا ةتلا ]ىلإ 0 ه2. هللا دع لبق ع ا ا
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 1. . ١ :: دس اتالاةل شطر لئاتاقلاةقلم7هةمممةللاناقلؤأأل

 قلاولا ردو هع افع مهمدرذت هللا د .ع نم ةليح ناك اذه نا ,ا هيلا منو يدبعىلو هناف

 أ فىع 6 * ءاسالا ع اهقر مو مرد فلأ هاا هل ضرتفاف خابر نب مهارب | رهاو قرح اع

 رختسا ةفالا ىلو اماف اتااوخ ه> رطاف هايا ه>ارطاو سايعلانب هللادنع ىلع م هتعملا بضغ

 هللا دنع 3 هناف>.ىلع

 فرسلا ةوطس بهرأ ما * ينجا الح 1 ىلا

 فيلا دحسمو ماقملا نيب # ةفيلخ كارا نا يا وعدا

 هطسأ هللا دع اعدو ممْذَق هلئاق فرعث هنع كاك 1ع امل قلاولا هانغ نم ندو

 هللا دع ىلع يهشي ناك قئاولا نا يلكلا نبا نع ينباتملا رك ذو تام نأ ىلا همدانو

 سايعلا نبأ

 ميرمعلا هنعبا<نأ لق #2 مولت الهح لذاعلا اه .

 ' تكف ةولا ىفنهبتاكف مصتمملا ىلا هاكشفهنيعل اهلبقي يف ةعاذ هيلع علخينأ هلع اكو داعيا

 (ينثد>)دوعيلو اقول فرعو اهايقف ث :مم ال كناف نوره عل لبقا ةناهم رورمسم عمذيلا

 ١ ىوهي سابعلا نإ هللا درع ناكلاق ماشه نباةيبش ىنثدح لاق نابزرملا نب نجا ينادح لاق ي 2

 ' 1| ةنع اهوي اًمَخ رشم ةعببلا ىلا تحرخت اذا الا اهأري الوا د رمصعأ 3

 كلذ دعرهيف ىنغو هسفنل ا دشنأ 3 * اهأر و تءاح اذا قد فقوف نيناعسلا

 كهسروص

 يفيرسغي موللاف ملت الو * ينيوادف بطاذ تنك نا

 نيدزت نسحا يف نجرخ * نيع بربر نم ةرظنو
 نيتاسبلا نيب اقتاوع #* ةهز' ىلا نيشع نجرخ

 نيلتولا تهاجر ضرلاو © ايسامكي . تاريرم

 نب دمع انثدح لاق ىلع نب نسما ( ينريخا ) جزه رعشلا اذه يف سابعلا نب هللا ديع نُخ

 لوقيريخشا نب ثرحلا

 هللا دبع ب تك الاقدشار بتاك دام نب دمحم و يناحرلا ر# نب دما: :دح لاقدي و روم

 دحالاو زوربالا ةإل * ةيفاص ءارفص ينةسا

 دغل اهبرش دوزتف * مكحابطصاموتلامرح

 دغرةشيعيف كرتشن * الحم انعدافوا انّنئاو

 انثدح لاق ىلع نب ىحي ( ىنريخا ) اهلل ابريشت ريخشب نب ثرحلا نب د هءاحف لاق

 يعيب رلا سابعلا سس هللا دع انثدح لاق يملا نب هكا[ نحت لاق يذردملا بوبا وبا

 1 يو

| 

١ 

1 

 أ
 ا



 ( فر : 5

 هد ع

 رخأو لخدأ ىتح اجزه م. تن الإ قاع لاف تخل اكل قئاولا عمج لاق
 1 0 نأ لبق ًايزه اف تينغو تايبالا هذه تاقف هيراوجب ىلا لخدو ةعاشلا كيلا

 كهسوص :
 - ساج ىتخ هل الالنجإ تق *« سافل ينانا روز يناب

 ساتخم اسهف حاورالا تداك * ةعاس ًاعيجانفناعق
 سسعلا تف>ام لدالا مالظيف * يجدلا ردب ايو يلؤس اي تاق

 سفنلاو ين* .حورلاب ذ_>ا «* ىوطا نكلو تح لف لاف

 سيق هيدخ رو نم هلو- * هتيشم يف رطخم يراز #

 كس ىتح برشف هتينفف تءفدناف تمنص ام هللا دبع اي يل لاق مرحلا راد نم جرخ املف لاق
 را ى

 ( نردحاو نيلع هح“ طف يرا وا ىلع هحرطب ينرعأو مرد فال[ ةييدخنل تا

 نب هللا دبع ة ةعاص حيلم نم لاق دامح نع ينيدملا بوبأ وبأ انثدح لاق يح نب ىلع نب ىحب ١

 نه هنو: لقيفقلا نب تسول رسعلاو يسرا 0

 0 و2 1
 ىنلا كاملا دوا < نى قداولا دنحا

 فدصملا ىلع تفاح * يتلا نيعلا دعبو

 قط .جارمس ءوضك ع ان ىوولا تكون

 يناح 5 كد_ءوب * ىنت مل ذإ كلف

 مالكل ةديرف ىلع يضغ دق قئاولاناك لاق يااهملا دم نبديزي ينثدح لاق-ىلودلا ( ينثدح (

 سايبعلا نب هللا دبع هائغف حويصلل مايالا كلت يف سلحو كلذ انفرعو هةبضغاف هاإ هتفخا

 تمس وعض :
 راضعأ دولا ءانيسفل طم نإو#» قكدحر نآوم ملا
 راوط| ءاوهإلاو قريت يارلاو ني هيله ند الإ لقا را

 اوراضدقنا رجلا ىلا اوخأفاوناخ *# مكابقو ني قم يوذ نم ١

 رعشلاه يلع علخو رانيد 2 ديعل 4 هب بعأو هلعانرتو ار ام قثاولا هداعتساف

 بارك ناسا فلي ) ورم نع يعد 1 هللا اف هللا ديعل ءاتغلاو صوخالل

 تينغ لاق عسبرلا نب لضفلا نب سابعلا نب هللا دبع يتثدح لاق قحسا نب دامح انثدح لاق

 ,١ موي تاذ لكوتال
 رجأ الو باو نفل دنع هله قرتإمو الورك انااا

 اوركذ اللا رآ م مهلك سانا كار وا هللاو امأ هللا دبع اب هللاو تنسحأ لاقو برطف
 نك ”دح ( هطخم ةباو” نب. ساب هلا أل تاك نوم تيك )اا كاوس 0

 يي

 هعدوأ مهتعملا ىلع ةراحد ىدبرلا سايعلا نإ هللا دع لاق لاق ماج ب ليعمسأ نبا

 ( ريثع عباسلا  يفافالا - 14)



 لم١ (

 يف للا زكح ينيج الاصل كيف نإ هللا دبع اي لاقف هتعدوو هدب تلبقف جحلا ديرأ انأو

 . 8 0 ل 0 0

 رعشلا نم ىناث 1 انعد لاقف ا 2 نيب ٠ 0 نكمل و ةنسحوجلا " رمشلا يف نأ

 لوش يذلا تن تاو

 يل“ 1 0 »# و 1 0 5

 0 اهدي م 0 «يفبخأ 5 0 ىودكت] اذه ريغ 8 ١ راو اذو ف ا ا

 لا رفصالا راوس

 يضاقلل كلذ تلقف كلا اهبتدضقأ امامك لا تيطازش و ناف ,دلولاك ىل كنال اهف كب تدنأ دق

 تيبحأو ينترجعو 0 ا ل أ 1 ميرال اا تاق يا لاقف بحاو طر ىلع

 نا تسلف ي رعش هنا 1 مال 9 دعب هتانغو هن ررظأ نإو هشعمستو اخ اهف عئصت نأ

 يدشن ا اف ةما 541 ا تلك كلذ 0
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 2 تمص و

 1 اهدالجا يف ىراوع »* كك اخ يءاظع تدءلس

 رفصت حيرلا اهفاوجا ىف ببانا * اهناكف اهخت امهتياخاو 0#

 راح لوع نم ايامانم « تدعو قارفلا منأب تمس اذا
 *# 0 ىلب * يرظن اف بوثلا يف ةكا من يدس يذذ

 رطققف بوذ حور ال # اهءام نيعلانم يرحنيذلا سداو

 انط هيف تنصف هللا دنع لاق لوا لف ءشلا اذه ىف سام ءلا نب هللا دنع ةعئد يذلا ندللا

 يف ترظن ىلا ب :كف هيلا ريصملل هب يتدعي عر كاي راحل انك هير هرب> هتف ع من

 كحد نأ هللا ا كابإ يعاممو ك رودح ىلع مكس لو حاصيال 0 هه تدد>وف ةصقلا

 دق يخا نبأ اب ىل لاقف اموي راوس ينيقلف سانلا هب ىنفت ىتح روصو توسلا بيف كمبو

 كدضن اعيمح انام وهف ةصقلا فرع ١ 1 نم هانعمس دع بانلا كالذ يف هل رمأ 0

 اليلع فحم 0 0 ا د 0 لاق يبا قرخأ)

 ةيونص دمح نم وه .لوالا 1 وةع ةفاعل

 ب يس وص

 نك الوب يدنع ةمق الو ردق 0 ديال وم

 نسملاكه>ويدنءناكاذاائيش# امتذلو اندلا نم تدقف الو



 ظ
[ 

 ( نور

 ن هللا د.ع انثدح لاق 0 نب دا انثدح لاق مهزالا يبأ نب ذب رو ندقع ( - (

 برش ريل ث.حن ترصو دعب 00 يفيع 00 اف يدب : يد وي عم

 وهو ال هيف تننعو هيل ير يفت رعشيف تدنغو

 هس وص

 داحلالا يوذت رهق تدم داك # هما هلالا ك ر#“و مسا

 دالوالاو لاومالاو سفنلاب * ةيذأ لك كتقو عيطتست ول

 4ةنم توبدف يَ م ندا كادتاب تنكو يننررسو هللأ كل .عاب ا لاقو 0 كدعذو

 هيلع برش و تاس ثا, دعا 0 د دا سا مل هيلا نيثغمللا بر 2 تنك يتسح

 ينادح لاق ىلوصلا ( ينادح ( هبات نم ةعاذو مهرد فال رع ىف آو حادقأ ةنلعا

 0 ىوهع عيبرلا نب لضفلا نب سايعلا نب هاد ع ناك لاق ىدنكلا د# ن نوع

 لاف هعم اهب يضملاو دادش ىلا رادحالا كك 51 نا هتملعأف هعدوت امو هنءاخ ةيارمصت

 هيف ينغو كلذ قف

 سس وم ظ
 اثددقاتم  نيبلاو *# اطل ثاق ىلا يدفأ
 اندلا فاذا ىذا نع كد

 الأ تيد نقل 8 1 نال
 انعلا لق اذا تلق « عتتقاف يدعب سألاب

 يمشاولا رفعح 5 ىدسع نب ىلع ينادح لاق ر# 6 نوع ىنادح لاق يلوصلا ) ينثدح (

 ىلع تمزعدقو تدس مويوهو نابعش نه تضدلا مول ُق سايعلا نب هللا دع ىلع لخد لاق

 نابعث فدن كنع ىغمدقو * ناوشن ريغ تيسلايف حبصت

 كتدعاسع يتتورسو ىناكمل مولا ترطفأ نارزو كيلعفاملاقف موصلا لع تفرط د
 ديدنلاو 0 و ماهطلاب توعدف لمفأ تاقؤ كراطفا ناكم تقدصتو 0 تحصو هلأ

 دقوأ روعس تونا كأاثاا مولا ناك املف ةللعاسو حيطصاف ىدنع دغ ند حببصأو انيرمشف

 هيف ينغورعشلا اذه لاق
 ارفع 0" كلتا" هادم قل ناهدش 1

 نش كيسا "ال18 لفرص حارلا رك ايف

 ركس كتنوشي الف * حاطصا كتفي ناف
 روع صهدلاه يرش ت# وو يف مدان الو

 فرصناو ركس راهنلا رخآ نم ناكاملف ثلاثلا مويلا يف همم ت>حبطصاو ينب رطاف لاق



 : ل 2-01

0065 
 قلل 72_22 222222222227272707سسسسببتبخ7ب77س#

 | لخد لاق ميدنلا ةناقهد نبأ ين د لاق ى + ( ينث دحي ) ت وصلا اذه ىلعالاهلك انموي انبرشامو

 ةدعنأف نامعش 50 مق لكؤتملا ىلا سانعلا نب هللا دلع

 مايصلار هش لبق نم ىنإيقسأ و مادع“ امدمن  ىناللع

 0 ةيعاط  ءانكارف * ىناصت /| مايسلا يف هللا مرح

 مالسالا عئارش ايجاو وف لاو فلذا نبع

 هذهيف هللا دبع هانغو حيطصاف كلذب ىف ف ءاسلجلاب و ميدنلاب ورضخ اف ماعطلاب لك وتلا صعق

 دم نب ديزي انثدح لاق ىلع نب نسحلا ) قرح ) مهارد فالا ةرشنب هل سف تاسالا

 درك اع نرد ىنكر دقو يأ نمرسبامقم تنك لاق سايعلا نبةللادبع ينئدح لاق يبلهملا

 لكلا ىف تلف انف

 هريخا هيفق هللا ىشقام * هربكلاب ارحس قايقسا

 ءرمع انيف هللا لاطأو < يضترملامامالاةللامرك أ
 هردق اًيضر هللا ردق *© |ذكفهنع تدمقأ نك آنا

 ةرجقلا اناتكو ءامتلا . « اك. ءاقيأو- ههأ هزت

 ءالؤه نم هيلا عقو يحب نب: هللا ديل لاقف ءامرغلا نم ارتتسم تذكو هيلا تاالاب تعبو

 م تا امم رك مه ينكردق نيذلا ن وئيعملا ت 5 مهرش هللا تيفكتسا نيذلا ةرحفلا

 لفل طقسبو 3 سؤر مه بستحي نأو و ناهللا دنع رماق ايرلاب نيدلا ن
 نعو ينع طقسو هلام ا ل يذق 0 ىأر نم ريس. يف كلذب يدامو

 يد دح لاقل وصلا ( ى 0 امس هذه 5 تك رات دق ااه حابرالا نمسانلا

 ةم دق يف عا نمارس ساعلا نبهنادغ ضرم لاق .قا ىنثدح لاق يدن :كلا دمحم نب نوع

 ١ ل و نك نب عرش نايم ١
 ينام ممرايز نعى ادع ضي رم # ل نينااب نا لق الأ

 0 همهل شاحو *. مهرزل يبيذلا ضعا مهب ولف
 يات 21 رخات نا يتع لواطت #* يتلع ةباحس ىنع تعشق نأَو

 دعس يأ نب هللا درع ىنثدح اقر ( ىنري>ا ) ارذت 1 هءاحالاهناوذا نمدحا .ىق جاقلاق

 ةيولع دنع نوءمتحي نو ينغإ سايعلانب هللا دبع 6 ىسومنب دمت نب دمم ىثث "ل

 هلفنشلاو اهاوهي ناكى لا ةنازصتا فرعشب
 «© ١" وح

 مول موللا ناف موالا عدق * مولكيظلانميلقاا يفنا
 مودي ول مين نم هيف تلن © امو نيناعسلا موي اذ_ح

 عة زدولا رت ىذلاف * هب تمهنأتمظعأ: ا ١
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 2 ءاذ | ف موللا عدف 2# يوولا نس نم كوأ نكأ+

 يف تيبر تناكو مت يندح لاق يدهرلا ر 5 1 ينادح ) يس سولاب جره هللا ديعل ءانغلا

 نا مول يف عجل نراك : قتاتعلا قاامللا دلع ثوأ ةءدح الا ادبأ ءضل|:قراذ ال هللا تاع ناك تلاق ساعلا ن هللا دع ايم راك

 حبط مادقواموي ه ركذأف ءائغلا اهماعوأ هاير دقةنالاب هماط لاه ف ,صوهلتناكو جحاذاو نسم

 هلوأ انوص ةيدصلا ىلع ىقأ وهو ينعلا هذ ْق حدقلاو ةسااح هردعد> يف انأو

 يدان تا صااهب ذا * !داؤفلانيبلا 5

 يذل لع و هج وك ىلع هادلدب موو همذل مه 0 ١ ةاضعأ عيم م2 يرولو هددرب وه

 0 ةناله ينب رت ا ينباوا دق تلقو تكف 0 َر> يردي ال وهو ير

 0 ا 1 تعوق ىلوت حا آو ولم 2-0 1 نأ ينبرضتو توصلا
 ب

 هب احرف كدضأو اهلا ودعأ انأو يمأ ىلا هب يعايقو كلذب ىحرف ينأ اف اددج ريئاند

 م7 توصلا د جب 1

 كتل وص
 يدان حنا ؟اكضلا هب ذا # د افلا نانا مدض

 يدارفاوراص ذانوع * وءحم بايحالا امدب
 اناث: نفت ناو 8 يلا اذ
 اداع ىهدلا ناثد_- * اهانث' تلق املخح

 ء يطسولاب جزه هللا ديبعل ءانغلاو رعشلا
 »© وم

 ردا زنا واو دملا ف ميج ايلدلا قرششت ةنالأ
 دك ذلاةماصمصلا و تنللاوأ تمهل *# . ةشان 1 يف هل_افأ 5

 لوأ لقت يدوملا نب مهاربال هيفو يطسواب وأ ليقع ةيؤاتل ءانلاو تنعو تبادل
 يءاشطا نع رذا

 ةرصبلا نمهلصأو ةنشاتفلاةلودلا ءارعش نم دادشت لها نصا ةيماص يزيل بهو 3 32

 فاخذ نبد# (انريخا) ا<بهاشخمؤاهايا هئاطيأ فصاوارقوشتيو اف اهدك ذب ةريثك :راعشا هلو

 لاق لحم يبأ نع ىلعالا دبع نب نيسحلا نب ىلع نع ىمع ينربخاو لحم وبا معز لاق عكو



0 

 كيخفم
 ا جل ببي سل ببر ثلث لل ل

 ديشرلاىف يربغلا لوق لثملوتَّس نأ 20 مكنم ناك نم دل

 عمتجم ثيحابنم هللا كلحأ © ةيدوأ دوجلا نإ هللا ةفيلخ
 عفتني س سلا تاولصلاب س لف © امصتمم هللانيمأب نأ نم 5

 عستيف هانرك يا 5 # هلي اذ اختم رطقلا فاخأنا

 اكلك ب هع لاق هلثم لوق» نم انيق لاقف بيهو نب دمحم ماقق فرصيلف الإو لخديلف

 لاف

 او يح راسا »* و ايندلا قرمشت ةناللث

 هك نلاةماصحصلاو ان ناوانيعلا ع ةئالآ "لك - ف هلد ءافأ

 ينثدح لاق دعت ينأ ن هللا دبع اكد لاق ا 9 () هنزءاح 1 هلاؤ داب مق

 نسحلا و امل لاق ىعاشلا بهو نب 0 ىنندحا لاق ئءوم نب ناورم نب دم ن دع

 0 رلا دشن باو ىلع ن لعذ اناا هيانكتأو ار هش هق تاق كاحضلا ىأ نب ءاجر نبا

 كولحملا هع 0 لا ر امشالا نم يرملاده اولاقو رعلا و 0 يئاطلا ماخم 1

 رعشلا هندشناف ب ْنذاف قاكع بجحاحلا ءرخأ نان ىلإ ترص لف 3 لا ىلإ كح

 ىلو5 هنم 0

 لا اناود اردتم عارفا ه  ىالا تقلا نإ: انراجلا

 نئاننأىلا اع 1 نأو أو اك 0 * ةلدع اننمال 6 نايرح

 ةزئاجوأ ةءاخا 5 وان الا في مل هيلا 2 0 تّقاف قفاضإ هلم اسنأ عاف

 ةيالثلا يندشنأف عادوال امون دعأف جاع اندنع ءاتشلا نا 0 ىل لاقف 5 فرصنا يح

 هندشنا املف هاك رعشلا تدوف دقف تايبالا

 سابلا عم حاجا انت 00 «* بذا وك حادقلا نا اننا

 نينا تكماكف ٌتاَدَحَف مهرد كلا تدب لكل هوطعاف ةديصقلا تان اودع لاق م 9 تقدص لاق

 ىلوق هنتدحتساو هندشنأ مف ناكو مهرد فلا نيع.سو نينساب َُك صعق ب نيعيسو
 «ه«0 رمح 7

 لا حل يريلا لاما( 8 لقتال نيب :: ءامد
 لضخالا هل بايشلا نادو © تايناغلا روح ىدآ

 دو رطل 6 نارك د نالت + نع. ةرظنو

 لفغي يم بقرلا فرطو #© بديلا ه>و نيب ةءسقم

 ةراقرق كتازفإ نب بوقعل نع ريخلا ادع رام نب هللا كينع نب ا »2 يمدحو 2

 هيف دازو هلبق ىذلا لم رك ذف بهو نب دم نع يسوم نب ناورم نب دع نب دم نع

 يندم لزر مف
 ' د ت10 اة نع سمس هد سس جو لوا جمييل مع ع علو ته جو عج ع صم صحت دع + دق



 : ةادعل
 11111 1 1 ا 0 ا تح 5 ا كا ا هنو حس حم حد عج بع مسح هع وصصصم بسم ممل

 سايلاعمحاجالابابسأرثك أو * بذاوك حادقلا نإ انّراحأ

 د 0

 لقسم و هل 3 وا اءلف 0 هيراطعأل نعاشلا بيهو نب دمحم ب ل ىَشع نب

 ا م 0 8 0 تا هيلع هد ديعأ 1

 عضوع الو بدالا نم لاحيفالو فرشلا نه تيب يف وه ام هلهأتسي ملام اذهب ت َتاَعف ا

 و وا كلدب قب ىلإ لك اهلا هو هقحتسا الو كاد قل أ ا لاق ناطلش لك

 قطان تم دلال م » قئاعين ١ نعال

 5 قءاو 1 2 ا هل دع انا كلام ىلو

 ق'اع هنود يل ضرعت *# هلصو ىلا تو.سام اذا

 قداعمل نامزلا ناك * نان زلا يرق قي راحو

 دعس نب هللا دبع انثدحلاق يمع ( ينثدح ) ةظدحمل هنأ يروذط للهر تايبالا هذه ف

 هيقل 5 نم كالام-نب هللا دنع نب ل مدق امل لاق كالام نب هللا دنع نب دمت ينثدح لاق

 ةساثاايفهللاداعوهرارقّتسأ دعب ةماللس 1 ٌ :مم هيلا لخدو هاقلت نم عم البقتسم بيهو نإ دمع

 امفلوشب امه>دم لي وطةدرصق ا

 3 آو كيلع انافشارهظأو * ائاغّلا كل ىعدتسأ تاز امو
 متنا ثيح يف ىدنلا ناو * بئاغ تبغام د وحلا نا معاو

 مدقمو دوءسسلاب ءاقل محو * احناو-ادعسربطااتر> زنا ىلا

 مهدا نيقاورلا دود_# ىليللو #* ىرطاخ كحدق ين يني>اني لظو

 مرحلا لهتس قح. شيعالو * 0 11 ءاوطاولاقو

 ١ ماكتب هنا ول بلطمي * مزءزو مطحلامض نم رخفيس ِ

 ماون ناند> سالاو املا ىلع *# هفك دولا نم الا تقلخ امو ]

 مظعتو لج تناك ةيعاز> .* ةجمب ةكد فانك أ ىلا تدعأ
 مهرج تييلاط تاخذاةعاز> « افصلا ىلا ن رد

 مزهزونامزأماو ينم فيخو * امنوححواهؤاحطب تقطنولو

 مكحم ول هماسقأ يف سفان © اهكك مسج ءازعأ تعدل اذا
 مسقت نب امسح تنك اذا * هقلخ ءدب ىلا قولخم در ولو

 مدقملا هولا هم كباع *« حطباف فيخ لك اهنم كب امس

 اسم كلع لح ةتئح دقو « هناك قع نكرلا كلا نحو

ْ 
 ىلا

 ول
57 

 د لاق ةمادق نا نس ه> (نر 1

 م ص 10111101 22 11 12101 12 ل 2 1 1 ج21 لا عج سوسو و ب تس جج طلسم د تصمتسصت هسا حس حست اج تاج اصطاد تاس سم عسسل دعا 4 0

( 
 معا هللاو هللحو هب مدقام فرط نم ةئسس> ةيده هل يدهأو ةينس ةلص هلصوف لاق

 هلعاو 4 ا نع ءاحر نب نسحلا نب نسحلا يف
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 كدا انا اضم ناد ار نم ن وماما مدق ا يريج جا ببعو نب دمع ناك لاق
 تراإو نومالا تاده املف ريسيلاب يظحيف مهدفرتسيو حيل داوقلاو نايكلا لافوار

 )0 ا 04 وذو ةيضاخو هلعأي ادرفتم امون ليش نب نسحلا دمت ولأ نيل مه كاوتساو

 لوقلاهيلا ىهتنااملف ءارعشلا عم هلسوأ يتحن ىنأب بيهو نب دم هيلا لسوتف هن نه ٍبرَش

 اهاوا ىلا هتدمصق هدشناف هل نذاف ذاقناالا قف نذاتشا

 رطاونلا نجاموتكف تاو

 راب نيرارغلا يضع ةعول ايش

 رطاوعلانوفحلا مجعلات بحت | و

 رئاودلا ىلع ين امب اريمغ
 رظانىهدلا نم فرط ىنؤلكيو ©

 يه'اظنملا احلا ثيحىنملا ىلاوع * تء؟ينيحالملاينالا نسحلا ىلا

 رااوعلا دودحلا اوكن هئادعاب * ىذلالجالاوطو ملا لمالا يلا

 رثاد ضورلاو رطقلاماةممودي *# هفك مراكملا نيع تعبنا نمو

 رئارسلا اهتوط رارسأ عئادو
 7 ا نك ابا تكلم
 برعم وهو قطان اهنع مهعاف
 يوولاقترىف ءارسلا يبذقت م

 هياوقتعيفمابالا يتملاتت

«+ 0 

 سن

 ربانملا بايشلا ريصع هب تطاو *# هناوفنع يف كلملا جان بصعت

 رساح فرطلاو فرطلاهنعردصيو# هنايع لبق ماهوالا هفطعت ©
 صاوالا يعرتو ىنسحلا ل هكتستو* ينملاكردتستو يمعنلايدتجم هَ

 #«  رواحناله ءاالا كنودبب * انذّوم كلاوت ىعاد انب باها

 0 اورو وع كلاك 8 التو اس ان نهدلا فو رص تمسف

 « رباخ سمالاب هللاو اهمتاعد #* تهودق ةفالخلا هللا ياراملو

 رئاس ثداوحلا نود اهل تناف * ةطيحم اهلع اناكرا كب ينب

 رفاوخلا هناثنا ءامم فقسو * ةنح غباوسال هيف نعراو *

 اها ةزلاك راصف 0 دقام رانغلا نم عوردلا ىلع نا ينعلإ

 «  رئاو ريطتسم اياملا عقنو « محا ةنسالا هيف كلفاهبل *

 * رداوغلاابانملا امحابتساف هب * ادعلا جه ٠ىف توملاءاضق تا

 رذاوش هيف ءاسابلاو ىمعني «# ادصاوق تائلاكلاتاظحالا كل

 رخافملا كيلا الا تبستنا امل # ارخاف كسفنب الا نكت ملولو

 ولو تلمحاو هللاو تنسحا لاقو ضرالا يلا هريرسس نع لزن ى> دمم وبا برطف لاق

 فآل ا ةسمخي هل. ىعاو لوقلا ىلا تدعتحا ا اذه ريغ كرهد ىقاب يف لوقت الو طق لقت مل

 تام نا ىلا كلذ دعبو هتيالو مايا هتينح يف لزب م هشفن ىلا ةعطتقاو ترضحاف رايد

 ناك لاق نوره نإ لودمو ينادح لاق ةظدعح رفعح نب دم( ) ىنندح ( هريغل يدضتام



 نول

 ١ هباب ىلاو هيلا ددرتو :ماشه نب ىلع حدم دق نعاشلا ىريملا نب تيهو نب دمحم 0

 . نك لكل هن نود رط هيلا عقرب 0000 رط يف هل ضرعف اموب هيقلو

 نيف تدل ىلا ليقثلا اذه 2 ع لاقو | 7 > هيلا تاصو املق اهف هساعإ ةعقر

 لح هللا يغيسو 00 لصوتلا 53 اعاو هلام كيل هللاو لاقو ا.ضغم فرصناف كلذ هل

 هود لاقو هلق ند هللاو اما هنع نعو :

 م.ولا قفواف كَ مر ممدصف »* مدعلا هفيح ع دو“ ترزا

 مرحلا ىلا الالهإ نوءاملا يك * رلاوا حالغإلإ لهادلوا ناك وا

 مص ىلعالا افك اع يرت الف * ةطا مانصالا ذم . مايا
 مدعلا ةفيخ اهعرب ا عئابط »# ملط كولملا لعف ىلع هتءحشل

 مدي هندإق ذم كفيس دنب 00 م لاؤنلا لدي نم كافك دنس

 مذلاو دهعلاب ارداغ اههايا *# العق ةنتف هتعفر !صاتنك

 هلاو قالخالا 0 ةعيبط * امم كدئراو قاختلا تام

 تلا هيفا تيد ند 1 « انذالو سارا نم كاذك
 مةنلايذبوهرملاالو لي زا يطءم# الو تايدلا لا. قنا تاهه ١

 هنم ناك ام ىلع مدن ماشه نب ىلع تغلب امل تايبالا هذه نا 9 ىب ضن يتدخل لاق |||
 ياخلا ل ىلع لقأ مث مث :سازلا م قاخ رش هناف جاجالا هلل نءل لاقو اط عز>و |[

 1 3 هئم حمسم 17 الا كفيلا ىلع ةفيلخلا ىلع لك ال ينأ رع 0 لاَقف ماشه نبا

 برهو نبأ لوق '

 ميش

 مدي هتدلق ذم كفيسدني مل * 6 لازكا لد نم كافكدننا

 ىبا ىعالا نبأ عمس نم سس .دح لاقنوره نب نوء.م ىنثدح لاقىلوصلا ىئي نب دمم (ينثدخ)

 برهو نب دش لوق نوح هلاق تدب يأ لوش

 مدي هب إف ذه كيس كلر لاول البلا يادل ١ :رم كافل دن ل :

 ىثدحا لاق :ئزصبلا قوزرم ب دمم ينأدح لاق نابز را نب فاخ نب دمم ( ىنريخأ ) آ

 ترئشاف تءاح ىق ءادوس ةحسارعأ 3 راطع ىلا ةرمصللا تساح لاق بيهو نب دمحم |[

 ىلا :تتفتلاه' ءاسفتخالا انناامو كاعسالا هلزيسش| اهد2 هل تلقف فزاتخا راطملا ىلا .

 0 ناو ةانقف «تيداقا نا 2 ةأ ندلَو هللاو ال تلاق م ا

 مث توتفلاب نهنوئمست ىتاللا مكتايتفك ال بيضق 4 1 تا لافسأ ا تشف ناو

 لوقت يصو تفرض ||| ١

 هطلثت يت> لبللاب ابركي * هطرض» ةاتفلل توتفلا نا

 ) رشثع عباسلا اذ تاق 157



 ثنا

 انثدح لاق قارولا نيسحلا نب يسيع ( ىنثدح ) ينتكحضأ ىتح اهنركذ ينأ لءأالو
 سلاجم ةدع. همزاف نوره نب ديزي ساحب ىلا د درس بيههو نب د# ناك لاق نافه ونا

 هيفلاقف مالسلا هيلع ىلع لئاضف نم أبشرك ذي ملو نامعو رمعو ركب يلأ لئاضف اهلك ابف ىلع

 بيهو نبأ

 لورو ناو ىلامو 2ث لكيف 0 هملادأ كوره نير دن ين

 ئ؛لدت انامنو افصقو احار هدهشأ نيح .ديزمب يىل تيلف
 ي كاتشب ضل نشل اا

 قرف امو در ني يكول رع + ينام تمس ضعوا ودعا
 نيمايملا ضيبلا ىنب هينب الو «# مهدهاشم يف اءلع نورك ذبال

 ينو ال نيقيب مه مك مهحاال يفا معال يفا

 نيعالملا مغر ىلع تاءملا ىح « ادبأ هل ىليضش كربا تلو

: 

 فسوب نب معاقل نب دمح نب قد ينادح لاق نايزرملا نب فاخ نب دمحم ( و (

 )03 |[ هاذم تفرع دقو . انبات كنا اموي يأ هل لاقف» يلا نأ ىهو نب دمحم ناك لاق
 09 0١ 1 ايلف يرما كل نيبا دغ. ىف يل لاقف كفلاخت وا كتفاوق كيعذم انقردت نا
 هلاك

 اذ كك نإ نينه دع لالا كيا
 »* اياعهيدانأب «# | را هللا د_حا

 ا[ تمداع ةرغ © (هلاالا ولا هعاش

 امو الوسر ىف * دصلاب دمحا ىلعو
 ايصولا تيلاووه # ابرق دولا تدنمو

 ايسش كي مل حرطم ريخ يلاناو

 ادب مالا أودةع * عامجا ريغ ىلع نا

 ايماو ايدععو # اه مو.قلا تفقوف

 ايع تلو ىكلو ماتش ريغ

 ىلعنب لبعد نا بيهو نب دم غاب لاق مجنملا ىمي نب ىلع انثدحلاق ةظحج ( ىنئدح )

 ىلوق نيا لاق
 24 عار ها كيت لجو نم ساي يبجمتال

 ىلوق نيرا لاق ماعت اا ناو
 لوالا بيبحال الا بلا ام * يوهلانم تئشثيح كداؤف سلق

 ىلوق نيااناو بيهو نب دمحم لاقف

 نا اه

 :. دج ت1 تح تصدم تس دعت ع سر 22 سس ع 227ج و سس م صج ع ل م حجو

 اقمرنهيفرط يداعن نأ # هئساوم م
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 اهدنا لامن قاراتلوأ © انني ال .ىذف نأ كل ظ

 هلوق تاربالا هذه لول هردانو ه روش ديح نم اذهو ) باتكلا اذه فاؤم لاق )

 اقشع نع يرغت اهال * اقرالاين تاكو دقف من

 اقلخ يذلا ريع احن ل تح وح 11
 اقستا يذلا هنم ىنخام 5 2

 انرج هؤافحلا "ترمي ذل ملا رشا
 * اقرغلا املاسن رعد * هتلقم عمدلا يف يف تقرغ

 اهرتنسم هلفوللا رفطأ ذآ مخ رق كنفاع اها"
 اقم نه فرط دامت « هناك تمت نملام

 اهدا لمحت نا اقر« ءانجال  ىد نا كل
 اقرتحاف ىلقلا داود يف »© ىوهدنزلافك تحدق |

 دما ىلع ريرهو نب دمحم لد لاق 5 نع ىهاشطا هللا دع 5 ينندح لاق يمع ( ىنثدح (

 ةيامن ىف ةهرفذ اضب امد>و ادرم ةقور اناملغ هيدي نيب يارف هحدم دقو امون ماشه نبا ا

 لاقو هنمدمحا كحضف افرحأ قطنيال ادإ.تم قبو ىأر 4 نئهدف ةفاظنلاو لاكلاو ندا
 لاف ديرت امب ملكت كحيو كلام هل ٠

 مهاربا نوعدجو تا هعيدق يو مانصالا تثاك دق ا

 معو ةراضغ نط تفصو « يذالا نمنءاسمانصاكردلو ْ

 ها مص ىلا انبو |

 هحدع لاقف هايا ءاطعأف مهم ادحاو 0 تش نم رتخا هل لاقف

 مايالا مزاكم رافت :العو « ماوقالا ىلعهمراكم تا ْ
 مامغ لالخ نم كا ادب ندع ل 0 هتلعو : ْ

 ظ

 ميركت ززهاذا ا

 ماشه نب دوا ةف. ا دعب # | ملك ةيربلا ىلع ريمألا نا

 ن نسحلا نب نسما م12 ها 0 ىذلا هربت يق ةمادو نرحل ( ينربخاو )

 ايسر امه ذا تن هع نوال مدق املو لاق هبا نع ءاحر

 لاقو بيهو نبأ
 نمزلا ةدقملا لح هلل دمنلاف :* ' نتملاو ءامسعتلا تدرج مويا

 نسل ونومأملا ىقتلا امل سانال :* انهساحم ايندلا تزوظأ موبلا
 السوتم ىف 0 عوبطم ىعاش ريح نم لجر اذه لاقف هنع ومالا 3 اساح اءلف لاق

 نيب فقو اهاف ءارعشلا عم هلاصياب نوماملا صصاق هلارظأ ع .ةبوطولا بلطو نيئمؤملا ريمأ ىلا

 ا يف هل قفا هيدي |

 ديلا او مع الف اريد * دمالا ا.ملع لاط ناللط
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 ١ كرام لك عال اني +ادنجو عاكف ليلا سل

 ةسياف واس كاوط اما

 ىدرفىوطاةقداصتنكنا

 اودهع ام ريغ هد الا كعل »+

 2 يدل ريشا بل

 دنع "يطخي امبرلف
 هيأ كاف تقره د

 3 كي ناعلو تفاتنك نا

 نوماملاحدم يف هلوق ىلا يبتا تح
 ةعزكملا نكح

 هتحارل ةلغأ لك يف
 ةتنل تفعر انقلا اذاو

 رش هنبح ءوض ناكف

 ددعلا جتني يتح دما 2

 د م
 دضقو هبوعك مخو اقلع

0 
 نب

 نب

 نيك اال 6و فاكاج اذ اننيدن ٠ حور ..هباكو

 ىل نذأ نأ نكلو مكحلاب ىلوأ نينمؤملا ريمأ لاقف كتحا دم ينال لاقو نوماملا اهسحتساف

 لاقف ةصفح ينأ نب ناورم زئاو هقحا, لاقف لس لاقف الف مكحلا اماف هل تلاس ةلكملا يف

 اال تذل هرد فلآ تدب لكل يطميو «ددصق تانبا دن ناب نيعاو تدرا هللاو كاذ

 نوماملايف هلوىلامت هللا همحر ( باتكلا اذه ففاؤم لاق ) مهرد فلأ نيس اطعاف نيسخ

 000 و اا رمألا فاهلوت اهتوع نما ةردات ةقيرع عادم ةساخ لينن نب نيحلاو

 حفس عمد[ كبح ديهشو *« حضتمتفصن | نارذعلا
 ع , 4215
 حضف قطاوننوفغلانا * هعل ادو نع كا تا ضعصف

 * ىلعن وعلا تءاكت اذاو

 رث ىتناعم تنبأ ايو

 ياخ هداج 2

 هببايشلا لاح يف لات
 هفشاىسم ىنوثل لازام

 هتعاخ ليالادرتسا ىح

 رع و 6 ءالجلا اذبو

 حضتفم رسلاف اهما#ا

 يسن لاحق ل
 حرفلا 6 ضهذأو اعدب
 حلم هنا كؤادو حرم
 حدقلاو قيربالا ىناعيو

 حضووداوسلالخاشتنو

 جدت نيح ةفلخاهح و

 هك امفلوقي
 جدملا كتئافصب تدزتاو #* اهتساحاس دلا كب ترمشن

 حبش ضراعكف رطءازاب ان هل كنع باغدقام ناكو

 حراالوسؤب الف لاح #* ةنداح لكف تءلَساَدا و
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 ديعنب بلطملا دصق نيكو ن دمحم نا انلها ينثدح لاو يعازخلا 0 مشاه ( ينريخا )

 هل دفرلا رك نلكاو ايفح اهدص هل ناكو لصوملا كو دقو يبا يعازلا كلام 0 هللا

 هنف هلوق هدشناف هحتادم ىلع باوثلاو
© 

 تس 0

 لوحالا رظني 5 ارارضض * اهيفالت نيع ةرظنو 2#

 لفغي تم بقرلا فرطو * بيبحلا هحو نيب ةمسقم

 لحذأ .الو' ولسملا كيلا © :يوبلا اتباع لل هدأ
 لأ هعوركم حاذأ 9 قارئلاادعب كارم اواقو
 لد 0 ضاعاب # قويعلا يكف امد يذقأ

 *  لتقم اهعقاوم لكو * دصقم يل كماهس لكف .

 لزنلا قطنملا نض نإو * ليحتسملا لزنملا ىلع مالس

 لكني ام ىهدلا نع دمي * بوطخلا ىتايةسيرضلا ضغو
 لضوملا هل "تدم املف # ترغم' ىلا اقرش لفلفت

 لوحلا نقالا فاؤي الو * بررالا لامسيالثي> يول
 * لفالا منالا هيناجو « دوعسلا ةتلباق كلام يدل
 لئوم ال نيح هماعنإو * نامزلا تاوطس همايال

 نوعالا 1 110 كد تارهابلل كب كلام ام
 د نأب اديشن ليش الا اهدا" سهارتم نبل د

 يف دازو هل 3 ٍ فارصنالا يف ا مد هدنع ماقأو ل نحال هلد وف لاق

 هدشناف هيلا لد مْ يرذ اعرب ا ماقأت و ةلص هلددحو هتيارجو هتفايض

 داعم ريزلاف هلا رمعق ىلا « هلظو قيقعلا ءيف ىلا له الأ

 دارمو معان يدغمرودلا ىلا * هحعفسف ىلصملا فانك انىللهو

 « ةين ةلبال ارم ىنسلل الف ©

 #0  هداعسو ملك يداه الو *# ةميح يك اوكلا ىننال كلانه

 »* ةتئمطم يوللا ىت كك لا

 نه اقروز هل رقواو مهرد اللا ٠ 3 هل سعأ مث هس ءلا عازئلاو نطوا لإ تيبأ هل لاقف

 دانس نب يملا كاسم و

 ذاهخو مجم“ يف ناهد الو

 «ه؟ ١ وص

 لء تنش اه نإ نلامالا ىو © يوزلا فرس وك



 ١ سكك ويلا ل "1

 )٠هة١(

 | لواشدعلا نم يني لهو تاون 0 ةذلو ا مايا مجرتف

 هيفو يئاشبلا لاق يعامملا نع رضنإلاب ّلمر حصان نب ةبساقا. ءانغلاو يقعلا محازمل رعشلا
 00 ىملا ىحي نب دال

 3 ' بك نب ليقع نب ىماع نب دلي وخ نب ملعالا نب فرسعم نب ث للا يور نك محا زم

 ا نإ ورمح نب محارم نكي سا . ىةمسنو تاو اجر 3

 1 تحاص يمالاسإح يصف لصعاش ىودن باوحصلامىلا 22 يدنعذوقلا اذهو فرصم نب ثرحلا

 ) قريخا ( همدهو هبط ردو هفصل 345 ناكو 000 2 2-4 نمز ّق ناك زحرو ديصق

 لاقلاق يلصوملا قحسا نع يديزبلا د# نب لضفلا ىنثدح لاق نابزرملا نإ فاخ نب دم |

 1 اوك ءانيلا تس تكلا نإ اج 00 1 و ع 0

 ا ىل علا , 1-2 لوق ند ٠

 لمه 2 كام نأ قاما ىغو * ي وول |١ فرس نهذ ناك املعتددو

 لوا شعلا ند يق لهو تلو د ةذلو 5 0 2 نإ

 ا فرس 0 0 يفام د ةسأك 0 ةد اول ظ

 قحسا لاقدوملا ف طسوتلاو داصت الا موقصو هنأ الا علا لا 0 أوم نو ء؛امخال ما دارا

 | كدعول كتءلط كلذ دعب هلتءاةئددحا لفدف هتءلطف 0 0 يبارعالادابز يندعوو

 | كتاطخايا كتفرس هللاو كانه لاقف اذكو اذك, عضوم يف تاقف ينتبلط نبا لاقف كدجا رض

 ١ . ىليقعلا حارا هسأ نع دامح يندشنا لاق ىهزالا ينأ نب ديزم نب دمحم ( يئثريخأ ) معا هللأو |

 اممسحتسو اهدي ناكو لاق
 مومس تانناثلا ة مل ىمح * ةعشبملا نم يلقيف ءارفدا

 «* تالبق 058 رم مهراد 524 مولا نيعزاجلا ي اف ىعومد

 مهف هوحش كب رخا ما «* يوطاوززألان 0

 مظك وهن بألا تايضه الاس دع

 مقسوهو شاعام شعيوأ تع # هدأئوف .نوحح ضيم نمو
 موحي ورث قيرلا تاللب نعو # برشمدرب نع ديذداصنار 1

 دم انربيخا لاق ىركسلا دهس وبا انثدح لاق شفخالا ناماس نب ىلع ( ينربخا )

 اًباهكإو قاكلا بحاص وهو ببيح نبا لاق ىليقعلا ايدلا ىلا نع بيحح نبا

 5 اورظتناو هلام ةلقو هقالمال ايلف ةيند هل مع ةئبا بطخ ىلبقعلا م> حازم ناك لاق

 امدعن ءا ع رفص بح نم ا



 ا ا اا و

 )ؤه١(

 مهلعف نم امحاز٠ كلذ غايف بئاغ ذئءوب وهو ققحي ملو اهرك ذ ناك اهءوق ن٠ ارسو٠ الحر

 يظح ظملا نم فيفطو اهز و سعابأ لضفل يريغ ىلع راتخحتو يجر عطقتأ ,عايهمعل لاقف

 ا اساح عنماو افكدوجحاو اناس هنمحطصفاو هديررب يدلا امطاخ نهشكيلا برقا يا تع دقوا ا

 كللاه شا نو و 5 اههأ للك اعاو ةراص كيلا اهماف كنيعال هل لاف ةريشعلا نع ىنغاو

 بغرف اهرعأ اوركذف اه نطاخلاىلحرلا داعو بئاغ ,محازمو اولترا مث ةدم اوماقأو هب قثوف

 لوش 021 اجازم كلذ غلب اهابانودكم إف ام

 اطيز مث فالالا ةبراقم « اهعمد رفك ا نافحالا ةيقسع

 اطانيملا ةربع يلح رثبلا يح * يملا سن ؤتنأس أ,لااهاهن املف
 اطايت-اكيف سفنلا ىعيوان اوس © ةبرغ رادلا كب طحشت نا ليلايا

 عسب اهالابعا صيقلا ب مج ىلع 0 رع ان امد دو ةربع ند 7 3 ل

 اهاتتءا انيلا قل م برش * اهناماعت ةلح 0 0

 الطانم 1 ينل هنن يي # 0 1 و 0 يفو

 اهااحرا ناح نيح يلإ حو زو #« اب ترفظ ةحبم يلدال اينه

 اطالظناد برالا 6 ينتدع

 اهاام فخاست ما وق حرلا اب * يغتباو ندب! | س راهوسح دقق

 اهلامش امنع نعز فيص ةماهغ * اولءحم نيذلا بكرلا عب م ناو

 لجر نيبو ىليقعلا حازم نيب عقو يبا رعالا نبا لاق هريذ يف 00 د بح

 ةمأ ةحش محارم هح.ثق أهم دعل انراضتو امتاشتف لاملا يف ال نجح - يفإ ند

 ' 7 ا 9 نم متاليوطا اسح سيل محاز. ىلع ةدعج و تدعتساف

 ا انامأ سلغم هل لاعب محازمل مع نبا هلأسف هريغ ىلوو يلاولا كلذ لزعو ةدم هموق يف
 ]| برهف ناطلسلا نه ةليح امظو محا م رفف هعم نامالاو ساغم هءاحو هل هنشكف محار

 كالذ يف لاقو

 ايداؤف ريمالا ساطرق عزفاف .* سلغم .ريمالا ساطرقب :ىانأ
 اعاد كريما- نم ىلالو ىلا: #* الدم كباتح الاهل تلقف

 اعاو امنل لاجعإو يورجلو ف ال كلا لإ لا
 انمامأ نوحشاكلا لزأ دقامو“ #, هبايب ةيست آلا يولد فاخا
 ايقاسو يفك ءامب يف طروت * ام دس سمالا ةبقع ميرتسأ الو

 هن رع قح_سا نب دام امدح لاق ةظحح ودل ل هاو نيم ندم (قوخلا

 1 هل هك امل لاق, هموق 1 أما قاوبع ىليقعلا محار“ ناك لاق
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 لاقمث اماع فقوف اهجوز اب لخد نا دعب اهماع 5 00 نم اهلا ب رقأ

 015 رااهألالا توما نم اه ةعيرش نم اما يعوفش ايا

 ايلامو ىلهأتيطعأناو 'يشب * ىل نالذب امأ يع يتةشايو

 فرصناو هنعالاف هنودليحدق ىمأ اذهو هيلاليبس الام لأت ناب مع نباي ىلع ززعأ هلتلاقف

 نب ةرامع انثدح لاق يودنلا ديزب نب دمم انثد> لاق شفخالا ناماس نب ىلع ( رجا (

 نم'ىشب كا نوكينأ بحت له ةرزح انأي رير ناورمنب كلاادبع لاق يبأ ىل لاقلاق ليقع
 از ىب دالب نم تاضورلا لرد امالع نإالا كلذ يح اامال لاق كغ :رمغ نم'يش كرعش
 نوكي نا با تنكهلث٠ لوقي تان ردع كر ءشلا نمايش وح لوق. ىليقعلا محازم هللاقي

 يم ينأدح لاق يرد نب ندحلا ندم( ا يرش ضعبب ةضياقم هرعش ضع يل

 باغءف قل اهل لاش هموق ن /, أما يو# ىلإ .ةعلا م 5 ناكلاق هسا . نءماشهنب سايعلا نع

 0 لاق تجوز دقو داع م هدالب نم ةببغ

 اب لكنا ضرإلاى تلظن ' هيج ور دقوا ىفأا زرظ لا

 ريطي كاذ دنع قا داكو * ارضاح ناكدقو يل تايازدقو

 روع عومدلاب ينيعو قالت #* اننب سيل ناتنقيا دقو تاقف

 ريسشب قالطلاب ينياي لهف # تجوز ني>باي>الاةعرسايا
 ريثك لوقا نا الا نمانلا نه *« لئاسلىلل بح صحم تساو

 | ككسوص
 ريشثعى اوه نم ارط سانالو * مهسأ ةعسل باقلا داوس يف اهل

 يتلا يه ىليقعلا محازم اهاومي يتلا هذه ىل> نا معزي نم سانلا نمو ياكلا نا لاق

 نشحلا ريا اذه حرش ينربخا دقو ام> يف امها اههناو نونجملا اهاوهي ناك

 2 ناح لاق ي واكل نبا نع حايصلا نب ىلع نع دعس نب هللا دبع انثدح لاق 3

 اسهيلا اة نر ليل اهل لاق. ريشق 0 هأ يوه ىلبقعلا ةرم نب م> م

 ني رواحتم اوناكو ١ مع اهلها هاهنق هب ىلا يراو> 007 اهرما عاش يتح ةدع

 تاللفغلا تاقوأ ف املا تاق لاكف هيلع اودتشاو هومف هموق نم خايشالا 7 و

 ثيع اهرمضضأ دق كالت ريغ ةيحان م عير يف ريشق ود تعا 7 ناك اشتيو ناثدحتف

 لك عم مالسلاب هيلا لسريو دراو لك اهنع لاس ناكف اهقاتشاو اهريخ هياع دعبف ا.صخاو

 اليوط مج وف تجوزو تيطخاهناربخافاهنع هلاسف اهنءوق نم بك ار اموي هيلع هدر تح رداص

 : لاقو ايك ا! شهجا مث

 رودن ءاضفلا ضرالا ىف ت تلظف # تحوز“ دق نأ بيغلا رهظب ينانأ

 دامح نع .هزالا يبانإا م>ازا ةديصقلا هذه يندشنأ دقو ةيضاملا تاسالا 1
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 : ش 0 8 تايب ألا هلهعب  ينأف هد

 وشل :ةيمب توق -اراغ © اه و طوس

 ريصب نيزحلا قوشلاي ذب يرو « ام ك1 ام ةحي .يرل ثحح '

 ٠0 روكش كيلا يدسي يذل هل * ىننأ مسيو ىتبأ ام محريلا 2.0
 ريقسفل ىقنإ نم جوحلال © العلا | باين درب يدهي ناكنتل ظ
 عفان نب مع ردا ناندع وأ لاق لاق ينبيدملا 5 1 تب ى> لاق ىم ( ينثدج )

 فرمعتا قدزرفلا هل لاف هينب ضعبو 0 نب كلملا دع 0 ندد قدزرفلا نأ تقدم

 تاولفلا تعنيو لبالا زاحمأ كدب ليقع ينب نم ًامالغ نأ الإ ال لاق كم ضيا ًادحأ

 هءاج نا ثبلب م هباو# هباحأف اذ قدزرفلا هنع كابا لع هلآسف 3 هءاح" مْ ديف

 لايقع ينب نم محام هل لاقي مالغ نكلو ال لاق سانلا منشأ تنال لات ةمالا ٠

 نم ظفحام ضع يندشنأف لاقف هلثم ,ىلع ردّشال رعشلا نم ًانكحو لو تاضورلا 0

 هلوق هدشنأف كلذ

 لمحتملا نعاظلاب اهدهع يم * ل ًاسنرادلا ىلعيب اج وة ىلا

 لختلابارتاا نالو> حرلا اهب «تقفصءاديبقوفاوحاعو تحف :

 اذه لصاوب الوق لوي ًادحا فرعاام لاق اهرذا ىلع ينأ تح

 عيست سيلام كم ينذأممسأو 3 0 ىقكعوتم تكا أ

 مملطم كيو الو راصقاكن و * ةمحر كلاآلو لس يدك الف

 عقوتأ ام كش نانو مظعأو 0 اهلثم قلأ كيف ًارومأ تقل |

 عشب ةانذأو ىرخ ريق * ةدايز كاوه ىف لال الف

 لاو يماشولا نع يطسولاب لوأ ليقن زرع نب نيسحلل ءانغلاو حاطنلا نب ركبل 2
 ملعأ ىلاعت

 .مد7 هبسنو حاطنلا 0 الا :---

 ةلا هريغ سسك نتا هللا دنع ني عيكو (انربخأ ) اذه لئاو ابأ ي ب عطا ملا
 هلوب لمع هنأ ركذ نم يتحاَو لت نيدكس ين

 لئاونب ركب مرق لحم يدحف © كلام نب رهف موقلا دح كي ناف

 « لئاو نب ركب مرق مل يدجف * لاق ل1 ين 2 مز ىم' كلذ كنار

 قيرطلا يسب ' اكولمبم حاطمنلا نبكي ناك ةارغا ميل نب ة ةفئنحو مط نب لو

 الطب ًاعاحش ناكو ًايئاطل_ افؤر هل ليج دنطا" نم فاد ونا هلمحف“ كلذ نع عرس مْ

 هنا ةعاحشلاب هيسفنل فضولا ريثك هذ فردتلاو را ب ارمادا أسر

: 

ْ 

[ 
1 
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 8 1 ::دح لاق 0 د د اتثدح لاق ىلع نب 0 5

 هلوق ابلوأ ىلا هيديصق ينذحلا حاطتلا

 بئاتكلاعارقناولحي يديعو © مهدي دادغبب يناوخال اي انه

 كدنع كلذل تيأو امو:ةعاحشلاب كسفن فدو 2ك ك1 هل ناعف كاد أنا اه أو

 لاقف لزعالا 0 لجرلا دنع نوكي ءانغ ىأو اا أ هل لع كيف الو طق 15

 جرخو سرفلا بكرو هذخأف : عجأ كلذ ءوطعأف ًاحعرو ًاعردو ًافيسو ًاسرف هوطعأ
 هناملغ نم ةعام جرخو هذخأف هعايض ضع نم للحي فلد ىنال لام هيقلف ههجو ىلع

 نيرشع ىلع الإ | لزم مف لاملاب راسو اومزماو مهءطقو ًاميح مه>رجف هنع هوعناق

 جيه ن ء ءاننغأ ف دقو سنا لعن نع نمي لاق فلد ينأب هربخ لصتا اءلف ا

 نحت انال كل ينذ الف انيلإ رس هلا بتكو لالا هغوسو نامالاب هيلا ب تك مث لئاو يب

 ال1 منيف 1) تام ّىح هعم لزملو عجرف 00 كايإ انكر جتب كالعف ملكا

 لاق ىصفحلا نبا نع ليعمسا نب نسحلا انثد_ لاق يسوم نب د. انةدح لاق ىلع نبا

 لاق هيدي نيب تلثم املف.ءىربلا هيف بانر تقو يف ديشرلا 0 هحو ديزم نب ديزب لاق

 لودي يذلا نم ديزيإب

 لأسي سانلارئاس نمرقةتش نمو # هماسحم شعب انم رقتغي نمو

 لوب يذلا نف لاق هفرعأام ةفالخلاب كمرك أو كفرش يذلاو هل تاقف |
 لئثاو نب ركب مرق محل ىدجف « كلامنب رهفموقلا دج كينأو

 كنا ىنفرشو ينمزك أ: ىذلاو لاق هفرتعأ ام نينمؤملا ريمأي كفرشو كمرك أ ىذلاوال تلق

 نظن وأ اذه ىلع كلمتحأ ينأ تديخب كاتفرشو يطاسب كتأطوأ ذإ ديزيإب نظنأ هفرعتل

 كتاولخ.يف كيلمل ينورع ناةللاوابنم *ىد ىلع هنأ بحوأاهاصقنأو كرو.أ ىعارأال يفأ

 "0 راف هب ىتاق ةيبرب اكلت قلعأو هروط ادغ ةعسر فالح ا نم فا اذه كذهاشمو

 ناك ام هتءلعأو هتوعدف يناحصأ دحأ ناكو حاطنلا نب ركب وهيل ليقف رمشلا لئاق نع لأسأ

 ديشرلا مادام .زوظيالن أ هترمأو ناويدلا نم .همشا تطقسأَو هرم قلاب هل ترمأف ديشرلانم

 رعأ ىلاعت هنباو هلآزنا ف تدزو هما تقحلاف ريلن تام املف اقرلا تام يت> روظ اف ايح

 ناسغ وبأ ي زدح لاق يولعلانب ىلعنب د. ىنةدح لاق عكو تالق دن (ينرخأ)

 لاقبإ هيب 4 ىقنحا تناكو نييفنْلا ضعب لزم يف ىنالا حاطنلا نب ركب ترضح لاق ذامد

 حاطتلا نب ركب اهف لاقف ةنشمار اهل

 يسأل ةنثماو كيتا « ةنشمار نشمارلاب كتح

 ناتنم تهب يف مقت مو # ايعض مقفي / ةيؤاج

 نالا ىلع .نبانلا ىسفماب «  هلمأ لع نانا . تدنفأ

 13100197 اللا تنساها كان الا

 00101011000666 1 وبول ب6“



 6#( اهف لاقو ا
 عمسأ سلام كتم يفذأ عمسأو «قداص ف رطلاو كن :ءيقرط بذكأ

 2 سدلر ,اص اولوشبال يكل »* | منكي يتلا ضزالا ن نكسألو

 عمطم كذالو راصقا كنءالو « ةمحر كلالو يل يديك الف

 عقوتأ ام كيف اهنم م-ظعأو.* اهلثم قلا م كِل ارومأ تيقل

 ملعب كانك يرد ا نو ةدايز كاو_ه يف ينيلأست الف

 حابصلا نب ىلع نع هيوروهم نب :مساقلل نب 52 ا لاق ىلع نب نسحلا ( ينربخأ )

 0 نب نع ا م هناا ءاوبع 4 دهس ىنأ نإ هئذيو هئدب ا السرم هنظأو

 هه 12 و عاد تدب عجشأ يندشنأ ناوماملا 3 لاق لاق ةيوارلا نسحلا وبا ينندح لاق:

 دعا نيثدحلا رعش رعش

 لأسي سانلارئاسنمرقتفي نمو * هماسحي شعب انم رقتفي نمو

 لغرقباخسوأ دقعب سورع * توا م فويسلاب اوهلنل اناو
 بذكدق هنكلو هللاو: نسحأ لاقق حاطنلا نب ركب تلقف. اذه لوقي نم- كحيو ىل لاقف

 ( ينرخأ )لاق 16 هفيبب هزبخ لك انالحا حسو هش تلاد نأ لأسإ هل ان 0
 ابأ نأ ينيب . لاق يركسكلا ندنملا ونبأ ىئدح ناقءباورهم نبا اند كلف لكان

 اههئفطفق هفلخ هل ًاقيفر سراف مهتم قدرا قرر ل يف قيرطلا |وناطق اناا قمل بلد

 لخد ههجو نم مدق اءاف سرف ىلع نيسراف ةئءاعإ ماظن 0 ىانلا ثددعف اهذغنأف اعيد

 هدشن افحاطنلاب ركب هيلا

 كس وص
 الج هارب الو ءاقللا موي * ةئمطب نيخراف مظنيو اولاق
 اليم سراوفلا مظن اذا ليم # هنانت لوط نا ول اورحمتال

 هيف ركب لاقفن مهنرد فال :ةزيشمب تفلدي وبال رمال لأ
 رجب يدنأربلاناكربلاىلع * اهدوج راشمم نأول ةحار هل
 رهعلا نم ا ناك هزراو # سر افمجىف هللا قاخنأواو

 ردقلاةلزل اعنرههت يف كروب اك هل ءانلب لك قي تكروي كالا
 ليئارسا نب بوقءي انثدح الاق نيسحلا نب يدعو رام نب هللا دنع نإ دحأ ( ينربخأ )

 هيفو هب نو اينارصن امالغ قشعتي يننحلا حاطالا نب ركب نك لاق 3 وأ قال لاق

 لوق:
 افرصنم نارقلا ن ءىتلا بلق « هللظ ليمالا سرد اذا نماي

 افلالا بتاكلا مال قلاع 30 : ينشاعت يموأ يق لحاو ينا

 هللأ دع نإ نسما ينادح لاق ينأ ي وج 0 يراسنالا م.ءاقلا نب دمج ( ينرخأ )
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 ىضرأ بنج يل هل لوقيف ةئس لك يف فاد بأ يتأي حاطنلا نإ ركب ناك لاق يبرلا نإ
  1ا 5 هتقفنل افلا هيطعيو مهرد فال ةسمخي هل صاف 6 يرضحم  ندلو عابس

 بناج ىلا يركب ينفتام فاد وبأ هل لاقف كلذ لثم هل لاقف نينسلا ضعب ىف

00 

 ل مظعأ هللا ىق ناف * فاثلا نم ىعزجمالا س ْ

 فاد 9 نع هللا كئنيو © يي نيسلاب بع 5

 0001 اةةردع لست نأن < قتحأ زر نب ةردق يلي حاطتلا نب وكب ناكو لاق
 ْ قؤسلا ىف مزالم وهو اموي:ةرق هب زاتجاف دب لاذع مع 1 هيلع يرجيو |

 هنع فرسلاو هيلع لاك كاطع ام كيفكم نأ كا بو هل لاقق ندب هنونلاطلا هءامرغو

 ١ لوش ًاشناو
 دل جا

 داه> يف كروز نم كرتت نإ أن سمعاس كنال ردها الا

 دالتلا عم فيرطلا يدوادقو ©« ايد ىلع تيأر نا بجعتا

 داصتقا يف لذاوعلا ع كل ف علا 1 اندلا ن هم يدبر 3

 داوج ىلع ةاك زلا 2 # لام ةاكز 1 تجو الو
 كك كلاق هيبأ نع قدحسأ نب دام انندح لاق ىهزالا ىلا نب ند ينرخا (

 ىنا كا الخد حاطتلا كب 8 نا ةنالحف ليقع ب ةراشم هدنعو 'ماشه 0 ىلع دنع امون

 ا ةلا رد ةفرطتنت ا ارداف ادم دعنا ذم ابي فلدتوبا 'ىل لاقق :هدتعاانأو .تفلد
 ناف تاه لاقف“ كءمكحاو كيلا اذه قيرط ىف ىف كيف امهلق نيتب ريمالا اهيا كدشنا انا لاقو

 ةنسا ديب ةتتبا

 2 كنف انضر دم وبا كل دهش

 لظ تنأف فيصملاناك ناو * ”نسمش تنأف ءاتثلا ناكاذا

 لهوا "كتائب +ىف رتكتا * الام تظعا اذا: ىردنامو

 لقال ا) ةرشع هوتطماف:تيضر اذا اما :لاق :ًافاكم .تيجوو ءاشاه هللاو نسحا هل تلقف
 فاد وبا اهب هو ىلا تقيس.دق افلا نيرمشعب انا اذاف ىلن» يلا تفرصناو هيلا تلم مهرد
 .٠ عقلا ءذعأ نق :نيرق يف انآ تلق”دقف اشم نب ىلمل ةرامع لاقف لاق

 مطاو+لانينسلا لثم مهلاومال * مهفك | نا: ريغمهف بع الو
 . ”مهاردلازونك اري اوثرواناو# مهب نوثرويال ماهاو

 نب لقعَم ناك لا ةيوت وبا ينثدح لاق :دهتم يبا 97 هللا دع انثدح لاق يم ) قرخا 2

 يف ةثداح ثدحا دق لازال ناكف اكولمص اكن اف ركب ناكو حاطنلا نب , ركبل اقدم يسع

 ركبلاقف لقعم ِتاف هصلذي ىح :لقعم هنود موقنف ه / مهيف يانج ىنج 0 فاد ىنا لمع

 ظ ' هلْوَعأ ةينري حاطتلا نبا
 ملاح نبع يرن |مف هنيع تار © هنأ لاق نم ضعب هنع ثدحو



 تادف

 متاح نيس ل ىكس هريملو *# لقعم ربق ىلع يسب ىدنلا ناك.

 مداعنب سقد وآلاف احربقالو# هسفنب دو ذإ سمك ريق الو

 مراكملا لضفبروت ذه 'لك ىلع « القءم لك كفن نأ تاقبأف

 وبأ قنللا حاطنلا 8 ركب ناك لأق يزمعلا نتدح لاق يناركلا اندخ لا 0 7 ل

 نم هعئرو مدأ الب الاق اساب از هيلا مدقف ب قردان داع ةيلع 4 الخ لئاو

 3 دايع لاقف عيش نأ لبق هيدي نيب

 نع ا
 نيعلاةمدحش نم هلكأي # هزيخ نم لك آلا 59

 نمافلا هو وملم ءاجغ اذه دايع ناكو لاق
 ينأ مائالا ضاع اريل كك ب مك ماثللا ض ارمعأ قرع نأ

 رف هحدش قوط نب كلام دصق حاطنلا نب ركب ناكلاق نافه ا لا 0 قرا

 هود لاقو هدنع نم جرد هياول ضرب

 بلطم نمدنم يجن ريامو *# هلك كلام يدج تل

 ع مو همخأ ملو * هفاعضأ فائض اناتتمأ

 تنَديإ والوج ين ذلا يل «عوتلا انفي را اتا

 نإم كل ولا م طل لاقو هياط يف هياككأ نم ةعامج هحو اهأ رقاعلف هيلا ثعإو ةعقر يف اهمت 6

 5 ءودرق ءوقسلف لالا ىلإ لاش ناو ىلع 0 حاطنلا نب ركب كناذ

 فلسام ىلع كب رصتقن انك امو ائيلع تا يخأإي لاقو هاقلتف ماق هيلا رظنو 9 املف

 ءاطعأ 5 * هيحاص ىلا امم دحاو لك رذتعاو اهولتيام ىلع كب انلوعو ةقفنب كلا انثعب اعإو

 هحدع حاطالا نب ركب لاقف ءاشرا

 هنادعضعب قا ااذهلذب ىنع # كلام ريغ ىدن دانرمل لوقأ

 * هنادبو هدوعيف اممناو * يباح لكيف لاومالاب داح ىتف

 هنايحرطش هوجري نم مساقل © هفكدوج هلاومأ تاذخ ولف
 هنانسح نم ءاطعالا هل زاجو * كالامة.سق رمعلايف زم لولو

 هنالصو .هموص يف مهكراشو # هبرب رفك ريغ نه اهب دال

 هيخ يف ناتكا وأ ر تءانكه اس ا 7 تاننالا ..ةنط ل هع وف

 0 ىعازخلا ىلع نب كلام يف حاطنلا نب ر ب ادم زك 1 نل هلع

 هلموحو هلق# نسحب كاد نأ ةاقو دعب حاطللا نب: 5 هبلا ردصو ناسارخ قار ُّط

 دئاصقا ةدسعإ ب 3 رف ناولح ةازسنلا هلق نأ ىلا هعم' ناكف قررزلا هلا أو هدئح يف

 ةلثاو ينأ ن ء صهاط يبا نب 3 محأ ينادح لاق 7 ىنادش هنودعو هرعبش ررع نم يش

 ناييصلاو ءا_ىنلاو لاحرلا | ولتقو اذدنف 0 سب ةارسشلا تثاع لاق يسودسلا



 ماحسلا عومدلابيد وح نيعاب

 كلاه ىلع عمدلا يرذذ ال

 تعم (د] لاولحت و هبال

 ايلتس تكا 6

 يجولا دعب كليخ تحبصأو
 كلام ىلا برش ان لحرا

 هفك يف ضرالا لهأل 36

 هنود ند بوما لفاسو

 أملعم هب يدبع هل تلق

 دكي مل اهل راط نم برحلاو
 ادع ذإ انل ىهدلا رظن ,

 ده انااواقدت نل

* 

* 

 هينرب لاقو لاق
 هبونجراو خلا بضخ 'يرصايأ

 نال كالا ايدج
 هدخ ضرعملا لط.لا ىلع ينبل

 اي ملح ةنتكلا قزح

 هدعإ 'يث 1 ةشاشن تهد

 كلام عرسه ةادغةأرسشلا مده

 هيتناك ىذلا برعلا ىف اولتق

 ا ادب اعرف
 هناك جاجعلا جهر يف ءوكرت
 هدقفلدوعسلا ن عدو دل اتوه

 ن

 ىلإ ناقررفلا تيوادي دع الاتك اهَدنَع هولئاقق ناَدْحَي اهل لاقي ةيرق مهم غلب يتح مهعبتي لاز

 ىلا هدر صاؤو تءه 0 هدب هسار ىلع ةيرذ امكان تراصاو مهاب زحح يح ليالا

 ناكو قييرطلا ةعراق ىلع ةق هربقل تدنبو ناولح باب ىلع نفدف تام يتح اهغلب اف ناولح

 2005 لاو بخ داب بأ ذئموب حاطنلا نإ ركب هعم

 « مامهلا ينعلا ريمآلا ىلع

 مامالا ميسو نيدلا سرافو

 مانالا عيمج ىدواذا محا

 ماظع نع اهل ابق هماظع

 ماكل ناااي كدعي تءنتماو

 مالا لوط كنم:وكشت رقلاو

 «# ماللاب هريق يحن اك

 مالظلا ردبك ليللا ىف ناكو
 جل ل مص وعم ل دقو

 ماتقلا عاشرا دنع مرسل

 ماسح ليقص عقو نم تلف
 ماع لك يف سانلا عبر ىلع
 ماها ءاعد وجشلا جيه ام

 تارك ويسر دع عد
 ناسحإ نمومرك نم كبف ام
 #«  ناسرفلا ةئسالهدلجو

 نارينلاك هياع تافهرالإو

 نارمج الب ةشحوم ضرالاف
 ناينبلا مراكمو العلا فرش

 نامزالايف تابزالا ىلع يوقت

 «  ناميلك باق يف ةيبصع
 نائو .دعاس لودي ذل

 ناربدلاو سحتلا تكسمنأو



 )ذه١(

 نخحرلا ةعاط يف ادهشتآسم *« يون ذإ ةعارزتم وخأ نيبال
 نامالا  قئاقع ةوسحم * ةمأ تلذواش كارد
 ناطاسلا ةلودو نوءاسملاو © هماسح ردصو هفحطصم ءاكبو

 نادي ذل غباوسسو ةءاردا « تءضو هلخ رقعت تدغو

 ناندخلا نم انل ريا ناك .#© نعتدهذ دقو ايندلا ديحيتا

 وهو قوشتي حاطنلا نب ذامد ناسغ وبأ يندشنأ لاق يعازخلا دحمنب مشاه ( ىنربخأ )

 دادش ىلاذكمو ل1
 رهظ قح قوشلا اجيه امم © رحسلا دربو مادملا مسن
 نيحقلا موج تاع 1ذإ:اروو ره راببلا انرأذ تاكا ل

 رفظلا :كلع .اواطحاو تمد خا كوار نا ار ل
 رذحلاب اويمأ دقو ملع ©
 زطلا .بوضدادعإ نكاامو ف
3 

 ةريص نم هللا عنم مكحو

 ةدلب نم دادسغب هللا قد

 رمسلا ثيدحىرك ذنريص ر ©« وصقلا ىراوج نأ تئبنو
 كذا نوبت يرحاوب عارف يامال وللا كرش

 روحا حيبلملا ةالفلا يبظك « لئاو نأ اد ديع تو
 رحشلا راهب ىباس ناك م« نانقلا ووزا تنك يلات'

 ةيراح يوهم حاطتلازب ركب ناك لاق نوره نب نوء.م ىنثدح لاق ةمادقنب رفعج ( 3 (

 ًاوبتك رست اهزكذب وعو ةرد اطلاع نييمشاهلا ضعبل تناكو هاوهتو نابقلا يراوح نم

 ىلا هب يعسف زرفلا هل لاقي فاد ينأ باحأ . نم دنإلانم لجحر لزم يف اهعم عمت ناكو

 هبححو اهتاقل نم هماق للا ىلادممب نهم نأىلع اهاطاوو اهدفأ دق هلا هءلعأو اهالوم

 كلذ يف ركب لاقف فاد ينأ عب جرخ نأ ىلا اهنع

 دودصلال وطب يظيغ اولاطأ 0 ا زادها

 ديلتو فراط نيم قفا 11 0 اولتباو © دعب ينوبذع

 يدوح 3 يذلا لو تس سفن لإ لامثلا بيهم ام

 0 1 3 0 لس كن 0

 ىضنملا دسجلا تمحر الو * ىوبلا يف 0 اه
 اضع ابدع امم قدما د رضخأ قطرف يف انب 3

 يضر 8 درالا برشأ ال * اهلهأاي ط الو يضع



١ 

 » دقو ي رجم مكتغاطأ ف 21

 قروش ل.ءر هيفو اضيأ امف لاقو

 ا. اهّواَقل يسمأف تدص

 ىدبك ىلع ام> تطلسو
 اهمقرفل ىبأ 5 رف ترصو

 اه ةاشولا لوق اهلع قش

 2 اق الو
 اب تحبباتكلا يفةحاحك

 لمر ةظحجل هيفو اضيا اهف لاقو

 يىل تريغأف ينع تدعب ؛

 اناصو نمثراميددشخ

 8 ناك نيعلا يطا

 ىلع ينديس اي كدعو
 اذا

 اط اذو تر 0ك تلا

 دايسفنب ىماع يفأ زحغ

 يحاصاهقس 0

 اهربجم ىلع ر لاب رشاا

)]5 

 امدغومدلا,فرطلا]د.ةداو +

 الغ يفلاذممأيف تحيبسأ ©
 ك6 ترعدأل اهرب نم هه

 اءاقلاو ساطرقلا اهنمتيكبأ ©
2 

 رييغت كل يدنع سيلو *
 روفغم كل بنذ لكو #

 ريعلا ل ردغ نم هب تراس

 رورغمقشعي نموكنم *

 روح مم 5 ليلخلاق +

 ريداقملا هيف انل تراح ©

 روددغنم كحنو ينناف *

 ٠ رورسم رحطاب اذاىنا ©

 ناهمصأ ىلا 06 ينأ ع جر> دقو لوشي اهفو

 حاج نيلو افطل اهخن٠و' نب اهيبخأ يذلا بيسلا بيطاي

 حارج بودن نه يلق تعدوأ »# يذال كد ناك ا يانع

 6 ءاملو أ ن ه لهح ل ايقس

 ع هآ زرف تاب نم يددرو

 يرأ و كولا يف زاه غل مايأ

 ى' :احينولحاذا نافاتم

 : يخاورو ايهال يودغ ادق *

 يحالمو فلاخع لكبزق ن٠ »+

 قع زهو ىلالدتك هل دعا #

 يجاهس ماركلابرشالنفصيَو *

 هلوقةيرايلا هذهيف حاطنلانب ركب رعشنم هيف ينذي اممو
 يتراب نع دجلا يلد له

 احا ىف رم ق نانعتلاق

 يذلا قي م تخأي امتيحأف
 هنظأف يوطاب عمسأ تكد

 هرعو هولحم تياتبا يت

 هفصونع قطنم زج يلو

 كنا تس هت تع تدع تس د هس سس ل 2 سس 22222 مس يس م سم سمع م ب سس بي

 بيرض نيملاعلايف يسيل مأ *

 ٠ و كاللعدق كلام ركباي 5

 ا ىلدملا را ا

 بطيو ده ذإي ايش *

 بيذم بولةال هنم ولطاف *

 بحت ناثعاي فدو رحال *#

ْ 
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 بوركملا مئاظآ ىنعملا انأو # هرميؤ هولحم ىتلاانأف
 تيضض كاوَس ناسنا هجو ىف ه.:هلإف - لاما كلا ؟ داي

 بيرغهوجولاىفكهجوفانسح © ارو تهباشت هوجولا لك
 بوح>هملا كه>و قرش وانع *اهؤاض باحلا يف برغي سمشلاو

 1 هرعش نه هبف ىنغي امثو
/ ©» 

 نايذغ بذل ءادفلا يسن * 0 ىلع سنا بضغ

 يقانع تعلخ اذ كار م نا « لي نال كود راك د 8 لك
 نايصعلاب كازدف هتعواط * فاذم تدمح ىلا تود ناي

 نادي دودصلاب كل نكي مل نا * تالاهتلو 0 ترد اله

 ناي ريش ةدرَقم فكلاف ها اننكو ناكل منك 9

 ناز>الاو تاربءال تقلخو * هل اوقاخ رشءل رورسلا قاخ

 متجول
 جره ريغ ةنتف نم نامز ما * اذه جرطا لواا يرعش تيل

 ىجراام انشيع نم اناا دق #* ريخم نحف بعصم شعب نا

 جنخلا ساسع يف تخببلا نبا * ىتسيو ماسطلا مطب كلم
 محرز روق لح تغاب *# ىتح .ةمام نم لوا باح

 جم وفق نيب نفجون فاتك الا يذلخ هليق تاتثيح 22.2000

 رمصتبلا يروخامبتاكلا سن ويلءانغلاو تانقرلا سنق نبهللا دييعل رعشلا فيةخلا نم هضو نع

 سبق نهللادبنع هلوشب رعشلا اذهو قدسا نعرصتيلا يرحم يف رصاخلاب ليش يتاث كامل هيقو

 بيسان اكو ناوسم نبكللا | دبع ةيراحل ماع ةفوكملا نع جورذعال دشدامل ريب زلا نب بعصمل

 ناكامل لاق ينئادملا نع راكب نيريبزلا نعدنع هتياور ءالعلا يبأ نب يم رح انلزاحأ امذ كلذ يف
 قارعلا ىلا ريسملا يف مكحلا نب ندرلا ديع ناورم نب كلما دبع راشتسا نيعبسو نيتنلا ةنس

 كليذ> ترم دقو اءمف وزغت نيءاع نيب تيلاو دق نينمؤألا ريما لاقت بعص» ةز>انمو

 ةنالث ردابأ ينا لاقف كيأر ىرت مث كلجرو كسفن حرأف دراح ماع اذه كماعو كلاجرو

 ينوبتاك دق قارعلا لهأ فارشأو يدنعام دقني نأ فاخأف ليلق اهب لاما لضرأ ءاقلا

 اوربك دق سو هيلع هللا ىلسم هللا لوسر بامسأ رم ةنالو ينتسعا لا لري

 ناكو مكحلا نب ىي اعد مْ ى٠ اوريغي نأ 5 م6 ردابأ 5 ,مهرامعأ تدشو '

 هفال_ لل ميلف ماب هلع راشأ اذاف مكحلا نب ىسي رواشبلف [نعأ ةارآ نم كود

 ابعصم عدتو اهب مقتو مأشلاب يضرت نأ ىرأ لاق قارملا ىلا رييملا يف يراسل

 ( رع عباسلا  يقاغالا_ 51) 1 ٠



 ):ة١ا(
 (/ 0 تتتشت©؟©[لطى[ىضظُُسشُشلشُُاَُْْْلسمملشلشلشلشس ش2 2222 222222222222220

 لاقف ءرواشف سالب 4 ن هلأ دع اعدو كللا دبع كدبضف قارعلا هللا ندلق ىار :
 كماع مقأف انع اه هللا كدازف ةمئان تونغ 7 * هللا كرمصتف ةرم تونغ دق ني_مْؤملا ريمااي

 رءشف تورزغ م أ َتقأ هلا كر نأ وحر لاق ىرام ناورم .ن دم لاقف اذ

 1 ةكناع تلإق هسبلع عجأ املف ريسحال .اودعت_ساف سانلا رماف كرصات هللا ناف

 ةفياخلا رشاس نا يارلا سداف مقاو دونللا هو نيئمؤملا ري_ءااي هتجوز ةيواعم نبا

 اا كلبا مما تسل 'يلإ.بمصتت مف مساك مأشلا لعأ تهجو ول لاقف هسفنب برحلا
 لثع م هاك

 يك او-نوملاوت اريختضو# قدرلا نب ديري انع ربختسمو

 هيدانم ىدانو ناورم نب رشرو نيسان دلا> نب هللا دنع هعمو ناور٠ نب د#ت مدق م

 ريسم ريبزلا نب بعدم غابو ناورم نب دم سائلا ديس يع ٍل.عتسا دق نب هيفا لا

 ااا رظ] نودي الع لطم انودع اولقو ةرصبلا لجا 0 يأت جررألا داراف كلاا دبع

 لاقف بعصم جرخو جراولا لاتق ءالوف املع هلماع ناكو لدوملاب وهو بايهملا مهلا لسراف

 ءارعشلا ضع

 لزن تح كلمادبع لبقاف.عجرب مث مأشلا ديرب اريح بابملا جرختام اريثك بعص» ناكو لاق
 وو قيلتاخا ريد كزنو لوحم © قدتحو:اناوأ ٍبْنَج ىلا نكست بغصم لزنو ةيفوحالا

 لكيو>أ ارشبو ادمم كلاادبع مدقف ناخسرف لاقيو خسارف ةنالث نيركسعلا نيبو نكسمي
 ىلإ كلما دع تك 7 هرقل نا مهاربا بعصم مدقو دهم ريمالاو شدج ىلا امهم“ 0

 هولأسواطو رش هياع اوطرشوهوباحاف مهنكيو هبقن ىلأ مه هوعدي ةرمعبلاوا ةفوكلا له فارش

 ناهنصأام مكححو هريضح نمل كلملا دبع لاقف مهم الجر نودبرأ ناهس ةيآلو هلأسو 7

 ءاحف يفاءس . نأ تارفلا ىق-اه ةيالو كلرتشالا نب مهارب آل ناك د أع ءالعإ نم ايدمعت هذه

 نه ىريغ نود اذه ينم خي 1 كلملا دبع باك اذه لاقف بعصم ىلا تانك مهار 1

 لاق هتناظ نطظ ىلع مباقأ لاق مهقانعأ برضتف مهوعدب لاق اذام عنصأ لاقميف ينمطأف 0

 0 ريعت اذإ لاق بر 3 ىضآني ىَح ئاادملا ضرا ىلا مب ثعحاو اديدح مهرقواف

 مساق م يلد الق لش , ناف لاق هبادصاب بعصم ثرع سانلا لوشيو مهرئاشع

 بسم ىلا كاملا دنع لسشراف ازيما موي 0 مهو الليلخن موي لك دير ةسمولاك

 هاخا كلما دنع مدقف بعصم يناف ةفاللا ىف ىروث رمالا لمح نأ ىلا هوعدي الجر

 مدقو لاق ةمالا هذا انريخو انحاصا رصنأ مسهللا ادمحم رصنا مهالا اق مث ادم

 زيشالا نب ركسعو بضم ركسع نيدو ناتمدقملا .تقثلاف رمثالا نب ميهاربأ بعص»

 دمحم ةمدقم ىلع لحر لتقف اوشو انتف دمحم 2“ ن* برق ت> كلبا دبع اندو خسرف

١ 



 دل. خب تسال يعاب

 22001 10 اي حدك ربع 4

 «. نا أن تسنح ةاؤسلا ن3 م « نونا

)١5*( 

 ًارشبنا كللاد. .ءىلا دع لو 5 2 هل لاش ناكو رعدتل ءاول تءاضص لّقو سار هل. لاَشب ل

 بادأ لءجو اوفقاونو سانلا ىنكو دمج يلا هلك مالا كلا دبع فرصف هتاوأ عنيض هنق ١

 ىبأف مه مرجان ىلا كلما دلع ل سر .اق هباوصأ ف :؟ ناوسص نبد6# وب راو ورع م نا

 الو كباس نم ,سلل يف ىنا> فق لاقف الجر دم صأف همتشو رخآ الوسر هيلا دفوأف

 ىلا ةزدحانملا ريخ م ف اني د ك5 أريبدب رد دق ناكو كلملا كيع لق نك يد 1 ا نعد

 َْن دلاخ نب هللا دبع كالملا دبع هيلا ه>وق هيلع هربب دب كلملا دنع دسشي نا هركذ هأآر تقو

 دشأب هودر لاو دا نب دل نب هللا ديع اذه ناورم نب دم يا اخرا 2 اهلف دي ا

 م دوكحر حلاقو بر هاب هءاكاناو رم نب دمت نع ا ملا ب رق املف هليق ءاح نم متددرام

 لاقف مهاربا زدعل ىحايرلا ءاقرو نب باتع نب مهار 1 تدصم هجوو ىاتلا حعابف اليلق

 0 مهار ١. لسرأو أولت فاو لش 2 0 ءأأ نها 4 3 يند,عال هل كتاف دف إ

 تل 1 نءاوف رصسال نأ هأر ف هيلع قار ءلا لها فاللذ ي ريل لوسر لأ 2 هباحأ يا 1

 يَ

 لاقف الحر ناورم نب دم ىمعأ اوحبصأ املف لتق تح لئاقف رتشالا نب مهاربأ ربصو

 3 فيعأ ال لاق رتشالا نبا لتق دعب مهار' نك طاف عمم كس لإ 007
 كم هلعحاف ندقلا فر تنأ اذاف قلنا ينانكل يدع نب مهارب هل لاَقُذ مهركسع

 ادم د حب نتاقلا رجاو اوفرصناف فرصننال مف اولاقق م نع مأشلا لهأ فرصني ى

 دم اندو هئم اندؤ ع تا مهنيأر لاقف دم يللا عتجر مث كفيس عضوم

 يا اندف ناوص نب 5 ا أارمسصم نك نا ن مموق كر اوقتلا ى - ناوص نإ

 3 ىلع يفا لاَقؤ ا هدأ يا 2 هدعانو نامالا كربالو كلو مولذاخ موقلا

 يوسف تم هءغرو كتلذذ 0 21ر5 ءاسل ثد#تال هللاو لاقف مهن 0 *ام نأ تيل ّناَف ان وقيس

 ايعصم قارعلا نهأ كرو اولتكو لت ة4ةمد سان مدقو مدت 6-0 يد- مدقق لاق كنع

 دش منلدقف بعصمهيلع دشف يسع سأر زتحيل مأشلا لهأ نم لجر ءاجو ةعبس يف قب تح

 لها ىلع ليو اهنع موقي لعج مث جابيد ةقفرم ىلع دعقف عجر مث او رفناف سانلا ىلع

 دايزن هللأ كديبع هابآو ارارص كلذ لعف تح ةقفرملا ىلع دعشو 0-6 م هنع نود>رفذ ماشلا

 ٌةَصْنلأ ىلع هيرضف ىءصم هيلع دشو ناك اي برع هل لاق مالا ىلإ عدت ل1

 تاع> لاهو بءصم بتناك ةورف يبأ نإ ءاحو ا بصعت هللا كييع عجرف هحرحو اهءشول

 ىدانو اهصم 6 نإ ةدباز فرزو هلع لن بءصم ىلا نايمظ ا مجرو كديعلاب



 دحعس هدي نيب هعضو:ا1 هنا ربلااذهيفو كلذ هل مالغلهللا دبع لاقو هعرضصف راتلا تاراثلا

 موب يف شرق نم نيكلم تانقف برعلا كفا نوك أف هلتقأ نأ هللاو تممهف ناسظ نبا لاق
 وخأ قماعلا عاقرلا ن ديزي لاقو (لاق) مكس اق هاد | ىلا ينعزانم يق تددحو مثدحاو ْ

 مأشلا لهأ !ىعاش ناكو عاقرلا نب يدع

 ايناعلا يححذملاو ادسأ اخأ * .انعصم يراوحلانإأ انلتق نحت

 لاق ريشالا نءا ين

 ايوانحيبصاف ريط هل توهأف © ململ انمتوملا باقع تسمو

 يلهابلا ورمع نب سم وه هانع يذلا لسمو يركشبلا ثيعبلل رمشلا اذه يوريو ريبزلا لاق

 قحلان دم انثد> لاق خيش ينأ ن . ناملس انثدح لاق يديزتلا سابعلا نب دمحم ( انثدح )

 لتق املف ثتراف رتشالا نب ميهاربا ةرنسبم ىلع ىلهابلا ورمع نب ملسم :ناك لاق ةناوع نع

 امهيلا لسراف كلملا درع نم نامالا هل بلطي نا ةيواعم نب ديزي نب دليلا لسرأ بعصم

 ىلع لخداف ريرسس ىلع كم لاق يدلو“ 0 لام ىل مال لاق توّلاب تنأو نامألاب عنصت

 دبر فورعمترفك 1 كخ#وفورءم سانلا رفك ١ اذه ماشلال هال كلملا دبع لاقف كلما دبع

 تام تح ندصلا حربي ملف لم من هنماق نيئمؤملا م اي هنم وَ دلاخ هل لاقف كدنع ةيواعم نبا

 نسعاشلا لاقف

 ايناهلا يححذملاو دسأ اخأ © ايعصميراوحلا نب | انلتق نحت

 ديبعالجر لاقلاق ىنئادملانع زارا ثرحلا نب دمحأ انئثدح لاق سابعلا نب دم (انثدح) |
 جتحأ كرت نا لاق م كالتق نم -لدو نع هللا دنع جا اذا 1 نب دايز نب هللا

 00 ه0 يروا بست لاقو ا د ل ا نك ا نأ توور
 هبامهنع عزتف مالا .ميلع نيسحلا تنب ةنيكس ىلا لذد بءصم لتق موب ناك اءاف نوشجاملا

 هفاخ نم. تحاصف عج ري نأ ديربال هنا ةنكس تماعف هفيس ذ>أو بوثب حشوتو ةلالغ سبلو
 يق ىل اذه لكوأ لاقف هنم اهباق يف ام قمن تناك دقو اهيلا تفنلاف بعصماي كيلع هانزحاو
 ىلت ناكل كدنع ىل هلك اذه نا ملعا تكول لاقف رثك | ىف و>ا تنك امو هللاو يا تلاقف كلق

 نب بءصم نا- نامع نب بءصم ينأدحو ( بعصم 0 ملو جرخ لاح كلو

 هيلا اهلمح ناك وهو مالسلا مهيلع نيسحلا نب ىلع اهاخأ يطعأ ةنكس هيلع تمدق ال ريبزلا

 ىلع تاخد ةنيكس تلاق لاق ىلهابلا ري 20 دو دسم لاق راند ىلا نمرأ
 تلاقف اديزا ميس اهل لاقف ادني هنم تدلو تناك دقو لاق ةدقوملا رانلا ف 3م انأو بعص

 زد قب نييعش نع مالتس نب دم ىئدشلا لاق بابزلا اهتمسف يقام ضعب مسأب اهيمسا لب

 ىفف تلاقف ينمو 9 نيب نيا تذب ةنكس تيقل.تلاق ملاس نب هللا د تيلي :ةفعبس هم نع

 نارعسللا ام .هللاو تلاقف "ولءوالإب اهلقثأ دق يه اذاذ اهتنبا نع 0 هلأ دعب ثريا
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 0 نامع هنأ جور رببزلا نب ةورمع هلام سصحأ 0و بهءصم, لق اءلف لاق هدءضنتا الإ هابإ

 كللملادبع اهطخ بعصم لّقدعبةف وكلا 5-3 تالخ داملو (لاف) ا رشعب اهم ةوىع 1

 نب مكح نب هللأ ددع نإ نابع ب هللا دنع تدوزاو ادبأ هلتاق هعمل ينجوزتيأل هللاو تااقف

 ىلاريصت نا نه او اهحوز: قدح بعصم تح ريبزلا تذب ةلهر هيو امدب تالخدو مازح

 نامعن؛ هللا دنع ينبأ ةحرو نيرش بقاب يذلا وهو ناَهَع هتهشف ًانبا هنم تدلوف كلما ددع

 ور*< نب كيد اهحو راع تانغ 39 هللا دع تامم“ كلمادبع نب ديلولانب ساعلا ةحر جوزتف

 ايعصم قرب تاشرلا نلف هللأ ديبع لاقذ نافع نب ناهع نإ
 ٠.٠

 سس وح

 هعيقولا موب هدعإ مل * ىذلا يراوحلا نااب

 هعربر هند تنكح ف »+ ارعلا ردم هب 6

 هعيش ريدلا موي نيدلاب # هل تناك ول هللا

 هع. بضملاب سرعت ال 5 # دب نيحخ هوكدجحول

 لمر فيف>تاوهش يسومل هيفو يطسولاب لهر فيف> هنحلو هباتك نم بتاكلا سنوي هانغ

 عاقرلانب يدعلاقو ىموم ىلا هن نم طلغو ندللا اذه وه لب ليقو شدح نع رنا

 . هلتقم رك ىلهاعلا

 انا ت ردكأ دقل.يرمعل

 انقلا ليوط لك نوزه

 بعصحالل ةلحد فانك ب #

 باعثلاو للصتلا لدعم ة *

 يبأ مهلع تدز تنم ناو * اهؤانباو ىأ كواددق

 بنذملا ىلع باقءلا لحي # امتاةيهراملقامو 2#

 ترحل للا حازار# الشم تافاد ك
 برهان ريغ نم ك» نمو * انمأ تدب انم كلي نش

 يثري سق نبا لاقو يلعسولا ىري يف ةبايسلاب ليق* ينا' قحسا ةياور نه ديعم هانغ

3 : 

 مقم قيلئاهلا ريدب لينق *ةلذو ايزخ نيرصملا ثروأدقل
 م ءاقالا دنع تربص الو « لئاونب ركب هللا يفتلتق اف

 ميرك كاذ موي ىرضءاط # نكي ملو مايقلا مار هإكلو

 هل-23 نعو مالسلا امملع ىلع نب نيسحلا نع لأسي ةفوكلا مذق امل 'بعصم ناكو ريبزلا لاق
 ةتق نب ناماس لوب الثءه لاقف كلذ نع هندحم ةريغملا نب ةورع لءحف

 ايسأتلا ماركلل اونسف اوسأت #8 مشاه لآ نم بطلاب ىلوالا ناف



 ظ : (لدك)

 يءودسلا ةرف 4 دالؤ 11 ) مكحلا 4 لاقو ( ًادبأ رش ال ارعصم نأ تل هءلمع لاق

 ول سانلا هل لاق ىراشلا بدعُش ءازان جاححلا ر 5 نع هوب 0 مولا تك لاق ىنأ ىنادح

 ميركل بعص كرت لهو نتنأ هيلا هللاو ينوكام مهل لاقف ةخبسلا هذه ىع ريمالا اهيأ تيت

 ةبحلكللا لوق لك مث ًارفم

 امطقن “نأ يتفلاب انيوطا لابح * تكشوأءراكملاشغي ملءرملا اذإ

 ل تانج يآ نع نماطقلا ىقرشلاو ةناوع نع ىئادلل ينئدحو رييزلا ( كاق:)

 ىلعةي اكلاو هيااترظنف ماكتيال اي٠1 هيلع سلجف ربثملا دعص مث قيرطلا ىف ةكم ءامإ هب ثدح

 هنا هللاوف قطنملا باهي ءارتأ ملكش ل هلام ىت> ىلإ ر > آل تاقف اقع حشرب - ههحو

 | قوتي وحر لزلادبت نيمم لق 01 و ا ارتاش بطخل

 لدن 0 4 ةرع لاو اًمدلا 7 0 قاخلا هل ىذلا هلل دما لاقف مول ريغ

 قاقشلاو 1 قارعلا نوم انا دق هنا لاق مل 0 38 ةدملايف 6 39 ع

 قار هلْن اف كللذ نم 5 26 يذلا اماف هن رفغمو هيلع 3 همر لق ًايعصم نا انانأ ابرسو ا أسف

 ربصلا لمح ىلا نيدلاو يأرلا وذ دعب نم يوعرب م * ةيصملا دنع همي اهدحم ةعذل مهلا

 ةريخ هلو انل كلذ لعاَح لجو نم نأو أ ةداهش هلك نأ ندع دق انف هنم نرس ىذلا اأو

 اوناكو 0 هممو ل لئفدقل ن 95 لف ةوعانو ءوملسأ قار ءلا 5 3 لاعت هللا ءاشحن |

 فورا لالظت حو حام رلا ا صعق التقالا ت وعام اقونأ ف"ئثود توكام هللاو انا نيحلاصلا رايخ

 اسدلا اعاو طق مالسأ الو ة.اهاح يف لَحَر مهم لق ام هللأو ناو صم وان توع م” سلو

 اهذخا ال ىلع ايندلا لقت ناف كلم دددي الو هناطملا لازال يذلا ر اهقلا كلما نم ةيراع

 ىب 00 32 ع +“ رمل فركلا ءاكب الع كبأ ال ىنع ربذن نار طا رشألا 1

 ايهصم فر ع دع نب تيبأ

 بويه ريغدوعأا باص ناك دفا »* هفح لان بعص ه يسما كب ناف

 بوهر ريغذ هد هضع ناو « هبرغ نرقلا نهوبارغلا ليح

 بوتذب ىتتساو الالس اوراطف * هدونج طسو ثوملا ماج ءانأ

 « بولت ريغب اولو مهنكلو * ةماركو ابح اولان اوربص واو

 لاقف ينمملا اذه ىف اورثك اف سانلا عجشا نم هناا امي كالملا درع لاقو ( لاق )

 ةناو نيسحلا تنب ةئيكسو .ةحلط تنب ةثناعنيب عبج ريب زلا نب .بيمص» . سانلا عجشأ

 نامآلا هل تاذيف ب 90 .فحز مث نيقارعلا ىلوو سانع ن نب هللا د بيع تش دي



 (اةانر

 ند هب افوغشم ناك ف ل حرطاو كلذ لوو يبأف هدب يق صاخ مع وفملاو ةيالولاو ءابلاو

 ( ينريخأ )اع رك لأ َقَح 00 ةعد ا ىتبام لئاشب امرق قيس 2 هرهظ ءارو هلهأودلام

 زيزعلا دع رقأ قارعلا وكل 3 كبت ء صم 03 ال لاق. ةيشنب _ 0 لاقزي ز ملا ديع ندعحأ

 تايقرلا سق نبالاقف لي هدماو ناتسحعس ىلع ,ماعنب هللادنع نبا

 جرح رع ةقق نم نامز ءادق ءاذهجرولالوأ | يرش كل
 جه 0 نم. هوا يق م ءاذ »

 جنو تقق نعد :ن ب رفح وا #8. الايذ ليخ هلبق تامل ثيح

 بتعسم ساتع ن ل ا رق نبااب كلملا دنع لاقؤ تخبلا نبل امو جناح ساسع موعم

 هلناءاغ لقأف كلملا ديع دنع ناك نسق هللا كيبع نا بعصم

 جالا ساسعىف تخبل نبا # ىتسو ماعطلا مع كلم :

 تاغاغتو اءسول بءضم نءانعن نع يف هذه تكل انننع تو رطول ناين هولا ريم اا نءاآل لاق

 ( ينثدح ) ءافوو امرك الا يأت كناف سيق نبا ايهللا كالتاق لاق مثكاللا دبع كحضف هفوجيف |

 ساو جرخدواد نبا ا مهاربا نبدحأ ىل لاقلاق يطلا نبدحأ ىف نءدح لاق يك

 ناخلا يف وهو هلسر همضاق ةناكم ديزي نب ديلولا مم اف 5ع ماش !ا ديرب ةئدملا ع نم ناكل

 ينولذدأف موعم تمي .هدؤف لاق ريهالا 2 هل اولاقف ريمأ دكمو ديلولاو ما ماه ةفاللخ ق كلذو

 3 سواحلاب ينرمأفإ هيلع تدلسف لسد هج ولا نس هنأ الا وه 0 ئرذا الو هب هلع

 يئانغ ه..عأف هلل دنغو ترجح نأ ىف اغليلو ائموب انكَف يراوحلاو بارسشلاب اعدو

 ه.حمأ امث ناكو

 جه رغ هن نايز 1 « اذه خربلالوأ | يرعش تبل
 تضف رجل لحد لإ ريدا امال اقف مايأ ةنالثهيلع حبطصامث حبب يصلا ىلا هديعتسي زي ملف |

 هبرش م ”و كتر اجت نم 20 ةودغادغ جر لاقف تعام دقو لا يفدملباا ازه

 تَضفأ املف تدضم واهتذخأف راكد ف الا ةنالثب ةايلع نممالغ ىنةحل فا رصنالا تد رأ اءلف أ

 يرتزلا صمم ى دوا(يللا 3 دحأ لاق ) لق يف وح هدنع امقم لزأرن 5 5 هيلا ةفالخخلا

 كد تكا ىلع تسلح و تمن ل ناد 8 عم ٍبرشأ تنك لاق سنوي نأ |

 سبق نبا لوق ىلاس رطخلا |

 هتيقلأو جملا نم اجت ءاحو ةتنسحتسا انْ هف تين # اذه جرهلا لوأ أ يرعدت 00

 عفتراو ىل عاش توص لوأ ناكف سانلا يف ىل عاشو هتذخأ يت> هتددرو ةكتاع يتيراج ىلع |

 ه1 ان الا يب او لح نه ءافلخلا .ترشاعو نيئفلا نه لوحفلاب تنرقو يردق هب |

 رعأ يلاعت للا |



 كس وص
 راس يلطمو املطع # ئردع تيقأ يفأأرأ 1

 رومالا ىنتيعاو ينيرشي # املا ايس دجا مل املق

 ريسسملا اهاياو ينهمحيف *نانح تد> دقت لقو ت>ححح

 لمر نامحد نب ريب زالءانغااو ساون ينال رعشلا

 كنمو كلا نوعا هل بولا
 ضي رق مها ربا نب دم ينانغو

 م هنف هللأ همحر يا رجلا

 ليقثلا فيذخ نم

 نع 1

 . هعلاص

 م نانحو ساون ينأ 1 هلوأ رع نماثلا ءزذلا هيلو رضع عباسلا ءزجلا عبط م م
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 ةيسأو دي ب كايهس اا

 هيأ و رذائم نبا 0

 هرايخاو عجشا بسسأ

 ةيسأو عرفم و رايخ !

 هريذ و يئامعلا بدسأ

 هرايخاو بعءشا 1

 هيأ و فني وع راخا

 شح 0 هللا دمع رابخا

 يسرلا سانملا نب ةثلادبع رابخأ
 بيهو 3 لع رابخا

 ةيسأو محا زم راجل

 هينينو حاطتلا نب "ركب راسا

 هه تق
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 الاب
 * ةصاخ تد ا رجا تناكذا ©

 رذانم نبا ناك يذلا ثدحلا ىنةثلا ديلا دبع نب باهولا دبع لآ ةيراح هذه نانج تناك
 0 للا لج ةولح تاكو اعراخأ تم دقو ةئاقو دعب ءارو دبحلا ديعمتيأ بحصإ
 نابزرملا نب فاخ نب دع ( ينربخأ ) اهريغ ةأرما هبح ىف قدصي مل ساون ابأ نا لاقيو
 ةيراح نانح تناك اولاق ساون يلا باها نع نافه يلا نع د_#ت نب قحس-ا ىنثدح لاق

 ا 12 ةما رولا لاق راثشألا يوزتو راخألا فرس ةهيرط ةلقاع ةسدأ ءانخ
 007 نا اموي هل تلقف ةربثد ارامشأ اهف لاقو اهالحتساف ساوت:وبأاهارف ةرصبلاب نييفقثلا
 . يماع جحلاو اهعم ريسملا ىنتوشال هللاو امأ لاقو هحح بيس انه ناكف جملا لع لو

 3 ع نا دما جورخلا ىلا هللاو اهقيسسف احزام اثباع هتلنظن امعنع ىلع تماقا نا اذه

 داعو جح دقو لاقو اهحورخ الا همزع ثدحا الو جحلا يون ناك امو ةجراخ

 ريستع كلطتو اماطع 2# ىويعت ترش ىنا 7 ملا

 رومالا يتتعاو ينبرق * ايلا ايس دجأ لاملف

 ريسملا اهاياو ىنعمحف «نانح ت>> دق تاقو تح

 رمش يلي لمح ليلا هنج اماف مرحأ دقو نانج عم جح امل هدهش نم ىنئدخ وبويلا لاق

 هلوق وهو هعمس نم لك هب يناذ برطبو هب ودحيو
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 لم نم لقال © لدتا ان انا
 كي لكما نإ هليل »عر مل كن كيلا

 كلح نأكل ليالاو # كل كيرشال كلملاو

 كلما يرا ىلع * كلملا يف تاخناسلاو

 كلب دعيج هل تنأ » كلمأ دا_.ع باخ ام

 # 0 لك « كله براي كالو

 كلف يل وأ حبس * كل <زعأ نم كو

 كلحأ ل لد كااققا لم“ ةاكطقان

 كل كالملا نإ .كل هي كلم :ريخم محاو
 كل هكر رش ال مفلاو فك فالوتسلاو دققاو

 ةمشنب 1 انتدح الاق ي صه و كا زيزغلا دهن داو رامع ن هللا ديع ندم( ينشأ |

 لوش افو ينةثلا ديلا دبعنب باه ول رادع لال ةيراع لاو وا اهرك د يتاانانح تناك لاق :

 جج ةحاام لو َّط نه يك ء نفح تل كاك دق

 جضاأ دق رجطاو كيش ح رح نم يداؤفو

 جرفلا ىتم يلهاو يسحتش كنتدف ينيريخ

 جرخ دقف دايز ج # ورخ - ناك

 جر |قيضا يف كب 2 ره تنأ

 زامثجا يف :مدخ لاق. ئحتلا دمع ن قسما ىددع لاوراخ نأ كاد 20 3 5 (

 ينأ 1 ف 0 ثتانوش دل ناد تناك لف ىددع نإ ع هب ينأدحو رام نأ لاق

 هلوق | 2 اندقن كيا ار ان سلاح وهو هنم تفرصلاف ساوت

 *  هراظنلا اهسكتلاهداف # نانج سورعلا ةول> تدهش

 هراشالا سورعلا نود اهبلاف * اهوأر نيحسورعلا اهوبسح

 راسم كاؤن اناناهكام» اهوار قش نسون لع

 د#ثو يلوصلاى وحب نب دم ( قرشا ) نانج ةالو. يصوىةثلا نرلا ددعجوز ةرامجو لاق

 اركمالك نم نفع توت لاق رم ندع اهلا دم نب ديزي اسدح الاق فلخ نإ
 1 ي؟

 كلأ تغاب الو كعبر نارحطا حربا هل لق لوسرال تلاقف اهلا رذتعي ا ٍ هب

 لاَ هرب ملأ اماو> نع هلأ هيلا دورا 1 57

 ليم ه>و ىلع هب تقطا « مالك نم كبتع مف شاف

 ليدسنملداوتلاىلا اف #* يرغكيلعلوشرالك لوقو '

 لو. نم املعام لحو * راسكنا هللوسرلاءاحدقف

 لريول كاذ نيت # ريخ درم نانج تدر ولو



66 00 
 0 تت©لؤلىلطلرلٌ( ب ا ا ا ل م

 هب بدا ناك نه نيب ند نائح همر ق 00 ساو 1 ناكو 0 نب ديزي دلاغ 9 لاق

 1 ف هي نكت مو حم اطناكو هنع كاذ نودعدعصل 5 2 انما عا تل روه ,عادبو ءاسنلا ٠ نع

 هلوق هنع اهوبن دعب هبحم تراصف اها هبح ةحصب اهلاّمسا يت وح هب اهم اع

 امد ءامسلا رطش ' 0 | اع ئاشان تدحح نإ نائَح

 امو ةرفش ا كاءيو # ُُق قاع الو يداع ناو

 <> ىلا هاع َت رظن ول

 نءزافه يأ نَع : ء مساقلا نب دم ىنثد> لاق دربملا رهص يودالا رفعح نب د# ( ينربخأ (

 5 لاق 1 مك لاف نح نإ نوع قاد اع ىلوصلا ىمن نب دمع يرحاو زامل

 | م س اهروتق ه- ُة دلو #خ رد

 يف !مغملأو نا نع اهلأسف نين ءفَقْا لخاد ن 9 أر أ انب ترم ذا ًاسلاح ساون يبأ دنع

 عمسأ يأ ملل نأ ريغ ن 57 + ا ة.حاصل لوشن ا 5 لاقو اهريخ ا ىدقم ا هلع كل

 .. © هرظن ةدحب قرطلا ىلع قيصويردص ج رحاو قهر و ييفلا اذه - ياذا دق كحيو

 نع تكسمأف تتفتلا مث هتحر يتح كلذل هلءف ةزثك ن نم هيف ا دب ىأ 5 جف د 2و

 كيد اننا للا كماو اكلك كلذ ىعاون بأ سف ذ مالكلا

 ريخخلا بيظاي دعاو لاق هللاب * انريخم لظ.نانح نع ىذلا اذاي

 ىلا اتلفااع كغ نك ءارا « هن تزتاام تلاقوككتسا: لاق
 رظنلا هدد ند ىناحذعل يي # هب ثررم نايو#فرطلالهعاو

 رصحخلانمقطنممل وللا عضوملايف » ىنءلكي ايك هل تفقو ناو 0#

 ا املس نت" دمأو ىلفوتلا د#مم نب ىلع ىنثدح لاق رامع نب هللا ديبع نب دا ( ينريخا )

 ِ نبا نع ينالغلا ن 3 را 2 داو قع نب نسحلا قربخاو ة_ثكاع 1 نا لاق الاق خيش ينا

 قدحسا ن ع حار 1 نإ دواد ن 0 دم يل ه 0 زامل ن 6ع هب تندد>و رام +« نبا لاق ةغاع

 فرصنا ةشئاع نبا وبا وهو يح« علا ر# نب صفح نب دمحم نأ نيم نب دا نع يبختللا

 يف ريم نإ 5 لاقو اهءاك ةأ سمعاب اللؤذ دو سا د : انآ يارف ءاذقلا لود وهو ل ن

 دل دنع نإ باهولا ديع 8ع ةرامع ةيراح نائذح ةلاسرب هن ءاح لو ةارملا كناكو هريذ

 0-1 هدحو ريس نب دا ص ذ اذكه ةرصبلا يضاق وهو يملا نام نب رم هن رش

 ةوسنلق هسار ىلعو ضايب بايت هلع تناكو زامْا اق صذح نب دمحم هنا ًاميح نوقانلا
 بتكف هنع فرصناو عضوملا اذ_ه نع اممصف لاق يتمر> اهنا لاق هللا قنا هل لاقف ةبر»

 ١ىإ وص 9

 لور ابيكا نب 8[ مرصنا قلا نا
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 لشن يده اه كذاك #4 ةلاسر"' ىلإ تك -8 0

 ل8 فدرهرصخ ف كل نيئثعلارح آس نك

 ندسر هل 6 ير #8 ا !| سوف دإةثم

 3 لوشأم عم 3 6 * اشب كنذا نا 7 0

 | مريس نانا نودع نب ندقلا يذل 50 لعل نم 0 تاسبالا هاله
 ا سأبالف 2و تناك نا لاقو كيعتاعلا اءاف يضاقلا يدب, نيب عاقرلا 2 تقل اف اي . ه>و

 : 8 كيبأ يلا اهءفدا ىل لاقو تايبالا هذه اذ ةعقرب ىلءاط هريخ يف ةشئاع نبا لاقو

 '| ىلع( ىندح) ا رمشلا ضرمتأ ال ينا هل لق لاقو كحض اهأرق ةملاف هيدي نينا
 ١ اهالومناكو نانحىلوم اخأ ناهع 1 ناككلا لايت ن دك انك لاق شفخالا ناماس نبا

 ةيضين ا ل يب  ناا ا و 4 ا 72 106 0 . وهلا 0 1 5 4 / 5

 هل لاقي هإ مع نو وه اهلزسي ناك ةعيض ناكح هل تناكو امال و يشو 20 جوز ةبم وبأ

 هلوقدف ساون دا ل ةيم 5

 ظ
 ظ

 | نا 2 كا < نكح ننمداقلا كانا

 نامزأا نيرا رااو كحل *# اكلاوإ تن 2
 نانخ نع 0 كربه 215 ناجح لل نالوقف

 امك مهدنع نمي مل ف5 # مف هللا كرابيال مهلام

 1 نب كللاا دبع نب دمحم ينأدح لاق هيو رهه نب مداقلا نب دمحم ينثدح لاق رامع نبا ينريذاف

 | ساو ىبأ لوق 00 دعا ىبأ عراش يف ا 00 3 كينك لاق بتاكلا ناوسم

 هد نعال |مفلخ فيك *« ناككح نم نيليقملا لأسأ

 5 يذلا و نأ لا صأن م 5 دقل هل تاقف كدعضف سلاح خيش ي اح لاو

 قشععض توم نكت مو ا هر نانحو يه نإ ةيهوب ا اذه هيف 0 أ لاق

 لاق لاق ناماس نب ىلع ( 3 ) هنم جرخ ثيع هنكلو ءاسناا ساون ينأ بهذم ناكالو

 يدمجلا ةغبانلا لاق ديزي نب دمم سامعلا د كب

 ! ,متكم لك تاينخح هللا ع دقو اهنسا رقت

 ]| لوف ثبح ساوب وبأ هذخأ نم ناحأو هتماعج ةوذتباو ىللا اذه ىلإ الإ 20.
 ا #« نامع أ مفلح فك © 00 نه نالنقملا لأسأ

 نا نع لف اهلاحأ يف كرشرك نان :ىل نادم

 نامكمهدنع نغي مل في5 # مهف هللا كرابي ال مهلام

 ينال .يراسالا 00 دم ن دفعا يندشنأ لاق رامع نب هللا ديبع نب درحأ ) قرد

 ا ش ناجم هيرضكسو عرضا هاما لاك لا
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 قيرعلا يف مانا[ *«. هناجحشأ عاملا يسما
 انساحتلا د ادا »# ةروص نع يموت ولا عانق ترم -

 ا ف ا نوف د | 01 1 0 0

 انوز<ناكن مهن زح نع #* يضدزت نأ هحولاكاذإ ق>

 رابأ لي رع نب تالا دع انيدخ لاق ىلا دم نب قحسا ينئدح لاق ىم 0

 ينةثلا باهولا دبع لزنم ىلع راد نمفرش أ :قف[ون انآ نأ ساوأ ينال 0 ناكو يحيلا
 لاقذ باضخ اهدييفو ا ,4جو م 2 ا أعم ةفئاو ناذ>و 58 :فدنعَو ةرغأ نك تامدقو

 01 ا دل مرر الا *

 * "بائعي درولا مطلبو ©« هتعنع ردلا يرذنف 0-7

 تاكلي كل لش كاوا © هر ىف لح نم كننال

 بانجو تاياد غرب * اهراكح يل .متألا ءزربأ
 رر

 يناد 7 3 لو نإ هباحأ 6 0 كارل

 لاق ةغئاع نب دلع ينأدح لاق ماقلا نب 2 لاق رامعنب هللا-د مع تب 1 ينئادش
 0 ي

 نونلاحتفوواولا 00 1 0 اذو مكرم نسحا دّقل ةندع 0 ل _- لاق

 نا 0 أوشث بدني * منأم 2 ا

 باء درولا مطليو * هئيغ نم م ردلا يرذيف 2

 انئدح لاق ىلع نإ لاا( تاو ) تاتإ درولا طلو هلوق نم تحتل لعجو لاق
 نا دقنأ لاق ريكملا نب ني-> ينثدح لام دع نابع ينأدح لاق 0 0 هللا دع

 ساون يفأ لوق ةئييع
 تاع درولا م 5 دق 0 4هف 0 ردلاي رديف يك ب

 0 ريغ يف رعشلا اذه لاق ساوب ا |أ نا ليق دقو هقلخ يذلا تح لاقو هنم تءحمف

 صضعا ىف نه لاق هنو رود و مساقلا تر 0 انثدج لاق ىلع 6 نسحلا كلذب ( دعا رعأ

 ةفيظن 0-1 دأب ناكو كراماا هل لاش ع تود نت راج نك لاك ةاسو 2 لاب فرايصلا

 م | نط هف سا ع ها اذاف راهإاب هب ركيو لدللا قولا هيلع فوطف ارامح تك ريو 3 ةبرمس

 ا كل هل تناكو هنع لدم و مدام قوسلا نم رهش لك يف هللا لصي ناكو راحتلا ضعب

 نيب رهاب هتذب تح 6-2 هنزانح تح د ع ف سانلا هرعيض> و كرايم تاك ءاسنلا لأ

 امف ساو :وبأ لاقف هيدي
 تاون ودعش بدني »2 منأَم 2 ارسقإب

 نافه ينأ نع 5 اك دب محا ينأدح لاق 0-3 د ( ينربخأ ) اهلك تاس :الاعركك ذو

 ىنع كترايز عطقاف يفأ روس دق ف تهد>و نان> نأ ساوت يبأ بادصاو وبولاو زاخا نع

 اهلا بتكو لمفف ةلاقلا ضمب عطقنبل امايأ



 نسح ىتال نيح انثبو * اونطف ذا سانال انرحتها انا

 5 دق هياع يت تدف # لربما وهو سلا عقاد

 ذأ“ ةنع نأ امو هل ه8 ةضااشاع ىدبش 05
 نكس مهرايد يف ىل "ناك نا *:ماهرتشي اقام يفت 2

 نع اذلامو اوديزف اندر. # ناف ثيدحلا ايام تي

 ابأ نا ينفاب لاق دمس ينأ نبا ينثدح لاق هيورهم نبا انثدح لاق ىلع نإ نملا ( ينربخأ )
 ْ دادقب نم. نانح ىلآ نيتك نا |

 ناكح يف بايحالا 0 # ةليحهحو يرأالنأ انز-افك

 نا يهتشأ الاس  اناج :* رشاعم لات .نأ الو. مقأو
 ينادع تردف يثخ ام نكلو ف اكسال راذلا نادل ت1

 نايل لكم 0 حد ها يد رلا ىلا يدين زحازذا 5

 ينامز عاد مكف ندر كلم يلدووايأ تضقنا يف'رأ

 لان ساو غاب لاق يع 00 نع دمحم نب ىمي نع هيوره٠ نبا انثدحلاق نسحلا (ذرخأ)

 لاقذ كلا حبقأ هَ 5 و ةكعنو نانح«: كف اهدققع نات تركذ أره

 ىندقنت هب يد_حو لوطو # هل ت كر 1 0

 يقدم لابفا ىل ةسيساقا» .ةحس هيخ و نع رار
 ا من داتلاو رششكلا ىلا مف
 ينفنعي نه هيف ينذلع # هب رسئدا ال ارهح حبصا

 نسما ةقيدص انانَح نا # وعو هوعمساف سانلا رمشعماب

 اهلا كف هتملاصدَق اهناو هماتم يف ةلبل اها رفء ريغ تلاطأو هترتجوف كلذ اهل
 اناك م لصولا انتداع ه انافيط مولا, يف يتلا اذا
 انالابح تت: :ىدشأإ تالا 54 نيد هكا

 « اناظفن كناسحأ تمعا * يركلايفىل تندحاذا تكثؤل

 انايضغو يمضغ احبصاو * يركلا يف احاطصا نيقشاعاي

 انحف عيد ا ةرادغ مالحالا  كلذك"

 يف اموب 5 ألا لاقو رع نع يلع - ا 3و ليش عاج نبال تايبالا هذه يف ءانغلا

 اهطاصي ملوهد ةهطاصت الوسر هيلا ت ير ةلهناه رخو سسضقف هك ان ةتيصست كا

 لاقف هحاص بلطت موالا ىف اهآرو
 ان ظقي حاصلاى ا” نيح مونلايف # ه طاصت امك اهفيط هل تسد

 انال الو -ةتكمتا ينر الو # احرفاهفهرط يئرط دنع دحن لذ

 انانضغزامضغهلحا ندهن وك ١ * امل نوكيال“ ىلاخ نا تيسح
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 001 اذ ذ | 1 1 1<[ 1[ 1 11[1طق#طحطل - . 2190 1 تم هاش ج1 حست 2 مت حن ا جا 2-3-2: ت32: ت37 ل

 ا يذلا كلم: انه نك يف * اذةعرس حاصلا ىنياتستالنانج

 ”ناتح ف ساوب ينال شفخالا ناناسن .ىلع يندشناو

 ناسللا اذه ىلع ىت- الو »* نانح ن ع كيد ينشب اي

 ناش طر لا اها ل مف # تااقو 05 رهدل دلا لكأ

 نايبلا قف 6 1 كم ادا ءانوتتس م-وماك سانلا تا

 ىنادالاك د_عاالاو ءاوس نإ اذهك اذو قيدصلاك كلة

 * نار مسا همام *« تااون نع نع تثدح اذا

0 
 يذلا ةمركع وبأ ىنادح لاق ىماسلا دمت نب ىحي قيد لاك لعب ى ناحل قو

 0 * ي رخأ ماب 1 تهود ولف

 كلذ يف ساون وبا لاف اهب ل ءااوم ن ء٠ نان> ىرتشاف ةرصبلا ع دق الحر

 ناك للا يعل 3 ب 2 كح :اوثلام لف رايدلا اما

 ناطوالا ىلع مهب نءاطا ىح #« اهقاتعايف قوشلا طايساوعذو

 نام 5 9 لاق نتا لا د نب دمم ينثدح لاق قارولا نيسحلا نب ىسغ.(ىلريخا 0

 ّْ 11 فاو سك لاق 3 انشالا

 #  ناسللا هوخام اذا 2 و كباتك يف كانك 0-6

 ناسا تاحلفملا باذعلا ك * ايانث نيب ءاحلاب يررماو

 نضل مادطل وخ دق ل لمي تورم اك قنا

 0 او يل تردعأ * دعب نم مكل ةلقت كلت

 0 هثتسوص ا
 مرح انلاوخاف اءاس انلاوناكو « انذلا ةم ودكم ل !:انيلع ينج

 اياق ىل ناول ىابوطالا تلقف * هباهذ دعب باقلا نع نولوقي

 نع يطسولاب لمر ةظحح ىخحأ نامال ءانغلاومةئييع ىفأ نبال رعشلا ليوظلا نم هضورع

 / : هبا نب و رمح

1 

 - د8 هرابخاو ةئييع يبانبا بسسل 0-0

 ىدبن لا ءماوباهتينكو مساديزي نبدم نع سة الا ناماسنب 1 !ع بان ربخ أامذ ةثيبع بأ

 : وبأ«ةينكف سو دس ينب 3 ءمهرابأ عدي ن ءلكولا ملاوباهتينك و ه.ساةنيب 006 امال يتلا

 نب ةثيعوب أوهىماسالادلا+ وبا لاقوةر ةصيأن : تاه | نب هن ل 1نيدخع وعدت ءقاناودم

 نب بااغ ليقوفإ 'رمس نبيل اظَد رفصىنا ماو ًاادلاخةمع نب انك تاع رتتمو :أنب باجنملا

 نارع نب دسالا نب كما نب ث ا اونب يدعنبور<# و يدخن كنب حيد ا قارنا

 ةياعث نب قيرطلا س .ةلا *يرما نب فيررطغلا ةثراح نب ءاشز٠ نب قرم نب حاضولان ا

 مهل



3 
ْ 

1 
5 

 2 ا و ية لل كل

001 

 كد حذف ادا

 هقر ايا ا ك  ع ايت جلا

 7 ا ا ا

 (ؤ)

 ركأ داو ءاغ كز زغ ف.رظ عوبط# عا وعقد والا نب بكرلا داز نزاه نب لولهنلا

 هبهرابخأ ريدصت حاصيامو مالكلا اذه رثأ ىلعرك ذن اهرا.خ أو دلاخ همع نبا ءا2يف راح

 دعا دع الاقىلوصلاو ي م ( ينثد> ) ةرصبلا يف نك اسنم ةيسايعلا ةلودلا ءارعش نمناكو

 بلهملا نأ ةنيبعيفأ نإ دمنا وهو هتدنك همنا ةنيعولا لاق يأ ينادح لاق يناهملا ديزب 5

 هلاخ وبأي :”دوع لاق يونا وضح لاق يف ريصلا ناد نإ د ( في او !ةرفص ينأ نا

 نب دمحم ناكو باهملا نب ةئديع ينأنإا باحاملا نب ةئيع 3 وه نعاشلا ةنييعوبأ لاق يم اد

 همرغو هدبحو هيلع ضيقم روصلملا رفمح ينال ىرلا ىو صاد ةنيع نأ يبأ

 رير> نببهو لاقلاق يباملا دم نب ديزب ينثدح لاق نايزومازن بفاحن دم ( ينربخأو )

 ىكدوه الئاو نك يان ق١

 برك نمهللاىلات © بر - وبأ ىتايام

 ارب ماقأف يرلا» الو ناكو هسيمح ىباهملا ةنيع نأ ني دم نحنا روصتلا ذْحأ 0 ثبلأ ف

 ليز انثدح اولاق يمحو ىلوصلا ىحي نب دمو قارولا نيسحلا نإ ىسع يفر 9-7

 دهم ن نع وبأ ناك لاق باهملا نب ةئيبع نأ وم دإ# نب ضيفلا ينثدح لاق يناهصالا

 ةفيرش ةلد ةأرصا تناكو 0 ره بقلملا صفح نب-رمع تنب ةمطاف يوب نع ينأ نإا

 ف رعشلا لوقي ل ةناماسنإ 0 اه>وز بهريو احيرصت اهرك ذي نإ ,اهأ فاخي 597

 ةشنع ىنأ نا اندقناو اهلك اهروما لاو اهراد ةميق تناكو ايند اه لاق, اط ةيراح

 : هده ايند مساب ينكيو اه امف

 * بالك نم قرا يبقا ام

 5 "و ابرق 0 * ايندب ينوئح ىلع ايندلو
 برسل نمو ناااناوب ع لا و 1 117 لإ شا
 يتكينيع عومد نم ةبطر * ىل الكيت منا ايندل لق
 برضو 0 0 »* يدر هللا ترونا م العف

 تأذ 0 هءاز> اذه 0 * 2 0 يل

 تعبلا بر َ 0 ةريثك ةياور 0 فوَيَصوَم 52 3 اذخام 0

 دل ليقو هلبق تامو هللا دع هع نم اا ناكو فاكتلا ليو لوضفلا فذحيو

 تدب ةمطاف قدمي ناكو.ينم نمسا ناكل ىلع هل ناكوا لاقف كولا مآ يسسا
 انامك امد 0 و اهةشع ا و ناماس 0 ىلع اهحوزت يتلا داو داز اه صفح لا 9

 ناسر ملا ا رم اهو نم ءانسداا ٠ نه ةيرس ةلسب هل ءاح ذأ نم ت6 اهمال

 باوملا نإ ةريغملا 28 5-3 امءلل لاق ىدوم نإ ىسع نا رفعج نإ ىماع 00 مماعحشو

 000000 ا ل الا 1 0 يا دج دم سوما ل وا ل ياسا 1 ا 7000 ا 0 و سس ومس هس تح وصوص ع ععع ات حج ستوسع ممل

 ع نما ت ياغالا ت 9

 ما ا ل 2 ت6



 > ىدحو راع مطل ضرب هتأر ىفا كلذو صفح نب ا نم هندهش ام

 ةلرق اع ريحا انف اندب اع ىكيوااهن راج وأ هذه ةمطاف يف !هاوقي هرعش
 ايصغ مكتاطلسب يباق ىلع متياغ * ام دعبأ تلقف انينجم اولقو
 يضغ الو الول.ال امد نكلو * مهاب ىفوقواول. دقو باَضَغ

 و ممم ير , ايف ىلري روملو * ةنرب ياريلا ف تاسرأ دقو

 ىتءالوءاض ريدنءمط نا امو هاضرلا كل يد اعوىتع ةءلاكل تااقو

 و كلتا وهات رع كل * ايفوذ دتشا اذأ وهلت اهعيو

 الل دير لاما دود هانم رش اع -اييعلأو
 أرق لو يحرأ 0 قر الف » اهرايدب رو 0 انرمس> أيف

 (١)يملا انس نيتما ثال الا ىننبو # اهنبليح نا ءادعالا تمشدقل

 - هيف ىنغو أمف هلاق امو 1

 كفل
 كعيطتىفو بحت هظفح ىف © 00 كدهعل ىف دهع تعض

 كعوجحر ناوأىلافوقولاالا * ةليح نم هل اق هنع ا

 كعومد دو+<نميحميوافسأ * هعومد كيلع يرذي ا

 كعينص نسال كه>و نحف # هداؤش يحهذو هياتقت نا

 تول اذه لاب وعر 00

 ٍ عمجم اذا اذا يت

 اي زم صح نب رم لء>و راجخلا صعقف ه 0 ىلع راصخزذقو .ةزيمارح

 ةثع ها مركدا 4 هنأ باهملانب دمه نع تثدحو ديزي نب د# لاق هلق يتح هعم 7

 نهارساو ءاسنلا لدا ن 000 :اكو راطشلا دادغ ىف ايدتح ناك اعا لا ةمطاق يوه

 نم ةروهشم ةديج هل ةديصق نم ءانغلا اعف ينلا تايبالا هذهو اط ةيراح قثعتي ناك امناو

 000 ذ يلع _سولا» لوالا ليقثلا نم تايبالا هذه يف ءانغلا لماكلا نم هضوىغ

 نب دم نإ ىسو» نب هللا دبع رك ذو ريخشإ نب ثر لا نب دممل هنا ياش ملا رك ذو هل هنا

 ىينبدحأ ند#منا عي ن نسحلا ند#و يناتعلا ر "ذف يبدوملا م هارال هنامامالا مهارب ا

 دمحع تزتحاف د.ثرلانب اص را راد ىلا هزي - نبور<© يف *”دح لاق د يدا

 ا فاىدحاتا كو ءاندن نيساخينلا ب ا 71 يضذغ ىلع ا ل هيمي

 _ ليج لاق ب هتاف هلتاقفدب فرع ق>اهمج يف ط رغد ناك ناكل هع رظ لاجل ا

 .اهف ةعقر ىلا مفدواهملا هذه يتقر تءفد لعفاذاف كيلا اه> ر>ة ب هناف اهالوم ىلع كّقيرط
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 نما ال يناف كيلع كحورل ًاظفح اهفام ىلع ةماركو ةلاسرلا هذه لمأ انأ ما هل تاقف

 3 ىلا تعبف ساخحالا لزنم ىلع قار ط تاء>و 1 تدع صالا اذه» كب ىداعب

 ذلا عض ضوملا ىلا تثتعحرو يو يريخ 6-5 ةمقرلا املا 0 تحر 2 يجرخأ

 م مف ةعقر اهعمو ىناو دق امم . اذا مث ة هفيفح ةساح تك هم تاقأ

 لج +

 رجحطا نم تارم ىح يرحمو # يدرلا يبى رغت و ينيصعت تاز امو

 يربص ىو ايف يكلامايىرتفيكف * يدوم ىسأ و ينابسأ عطقت و

 ا ةريص» لا دحمأ رولا ىلع # يربصت ًاسأنأ يز ,دأال تدب اق

 حك لقت اهف ا ةساقلو رمهتيلاب لدا هنو ةناب نب ورمع تاسبالا هذه يف ىنغ

 كغ ص ند كويجر نخل * هداؤشب يهذ نأ هنوف نا

 | ترصوديلا املصواو اهنم ةعقرلاتذخ 0 لاقد.ثأ رغب ثاثلاو لوالا يف ورع يلع ولا

 نب حلاص ريمالا ىلا ترص مث ا مايل يفو 0 2 دع يتب يف تعنصف يلزنم ىلا

 نكرو تجرساف هياوذ جارساب نحف نيكولا ةتينعو ير > نع ناكاق فرت 3
 ىلا اهلج و راد كالا ةنالثن ةتءاهارتخاى حاتح راش قار ىلوع ساحل لا 2

 ديزي ينثدح لاق يلوصلاىمي نب دم( انربخأ ) هدنع انموي انقأف هل اههوف رفدج نب دمحراد
 ةيد يو ةسااح هرحح يف بارو ةفياذ وهو اموي قثاولا ىلع تاخد لاق يباهملا دم نإ

 هلوق الع يتاي وهو

 كعءيدضت يفو يك هظف> يف # ظفاح كدهعل يف دهع تءيض

 هدخرت لارامو اعيمح امياعرم نسحاطل كتخ تعوم لأ نالها ل
 : هتظفح قدح املع

 .ماك6 ةنييع 0 ثيدح ىلا ربما عجد 2

 ينأوخأ ة ةثييعيفأ نب دمحم ن هللا د.ع لاق لاقديزي نب دمت ا.”دح لاق ناماس نب لع(

 ىلعنب ناماس نب يدع اه> وزن ال صفح.نب رمت تنب وأ اهب بشي ناك ىلا ةمطاف يف ةشبع

 عسل ىسعةيلادب ف رعت ةعيضهلتناكوهعيدو حايبلا ايف سدحب سإ اع هلتناكو الخيم ىسعناكو

 ق.قمشلا وبأهف لاف هعابو ةرمبلاب دامسلا عمج عمج ند ا ناكو ني>ايرلاو لوق(لا اهتم

 دا.علا هاتنسا نم قزر هل * ىسع 0 داعلا قزر اذا

 كلذ يف ةئيع يلا ن ؛ كم نب هللا دع لاق صفح نب ر تنب ة.طاف يدع جوز "امل

 7 ريسغ لجاع لذب هيدل # 0 طافأ

 لقامي سيل سام ءااينب نهىتف # ةربخ ريغنع ت>وزدقف كناف

 لئامثلا دبع لصالارجناكنا و * هلاف يبا طهر نم تلق ناف



 : (1؟)
 جا” ”؟”>” 2 2 2س سس0ت76؟©تب7بف7قزل 2222 2757-12757 95-3239

 لئاق لك اهلاق تح ليواقأ دمو رفمج هيف لاق دقو
 لهاوكلاوىرذلاوانمتدبلايفو © ن1 كن أل الاق ام تلق امو

 000 1 ل هل ِق ا هنا ىددصل

 لئاهخل اماركاو راج اود ىلا ىرع# اوعزاتت اموي سابعلا وذبام اذا

 لقا 0 هناح اب عب ىلإ # هسفد ومس ساسلا انأ 1

 ىنربخ أف هيذأ ىلع مدع ناكوأ ىعاش ةئدع ينأ و هللاددع ناكو ( باتكلا ا لاق )

 ةذع يأ ن ١ هللا دنع رءش يلم وملا قدحسا لاق لاق محملا ىحي 7 ىلع يندح لاق هظدح

 امو ديزب نب دمحم لاق قدسال اًهدص هللا ع ناكو لاق هاو هيأ رعش نوم يملا يع

 هلوق أملعإ هنأ ةنسفن ىلع ققحو مهدي ةبارقلا 0 ةمطاف يف هلق

 رارسلا يدإب حرصم ءاعد © راوملاو ةبارقلاب كتوعد
 وأب ريسغل كيلع قروو يسفني لوغشم كنع ينال

 يدع سلو نيرو تنأو
 قام نود كبام نالت اف

 قوش نيقاتثت هللاو ولو

 اسد تدعضف مف بهوي الأ

 داو لكب تاصقارلاو امأ

 يداؤف يف امدتلضف دقل

 يلوقت نأ كلادب ام يوقف

 نإ

 ان

#« 

 نب

 نب

*« 

# 

 د

 يرادا ا ودعلا نيراد

 راذعلا ةعلاخم ىلا تدمج

000 

 راوس واةكم وحن داوغ
 راسيلا ىلع نيعلا يدي لذفك

 يراغت نأ كمولأ آل يناذ

 هراعشأ فيرظ نم وهو اهف لاقو لاق ظ
 0 هوك مو 1 2 ينبع رونا كل يأف فر

00 

 اقع راصدف لطالا اذتل*# اندل قيدصقأ اَوُمَعَ
 لاقولاق يماشبلا نع يلع ولاب يروخام ن مهأرب لاول م هلق يذلا مْ تبلا اذه ف

 ىرو.اط ملم ثدحب ءانغ هيفو نزولا اذه يف اضيأ اهف

 رسب ال نك رو رمسم سبب * سم كشيعوولح اهشيع
 ٌش اًهوك] هليع # هيف نؤذست يملا ميدك

 رش كنبو يندب عشر ال اهنع هللا رف ماللا اذلت و

 رد> لكلا ةلواع ل ك اهاوهنعارصةمىنار 1

 لاق يديزملا ساصلا نب. دمحم هاندعنأو دربملا نع  شفخالا هاندشنأو اضيأ اهف لاقو
 1 77-77-191955 7 2060-2 ل 2 م م ص ص صك م جم تسع صوم
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 ةثيع يال هللا ديبع يمع يندقنأ

 ءاسملاتةوترظّنا اله ترز # اراه مال_ع اسد تلاق تح

 ءانخلأ ليدلقاي سان نرد هال كلر اكسال

 لاقف ىرتدبلا وهو همس مو يم هرغ ىنعملا اذه دا دقو ديزب نب دمحم لاق

 2 اهي 3 -

 حارلاو ٠ املا نيب ةافاصملا ه »+ ةلزرع ياق نم كبح تاءح

 حاحسىمسولا ن ه ثيعرو صم * كر نصفلا زازنها ل

 هذه ةمطاف ىف 5 هلاق امو ل يز#< ىف قاطم لوأ ليقت د اذرلنيّيبلا نيذه ِق ءامقلا

 تن وص هلوؤإت امدب هيف كو

 اقع الو قشعلاو كلامو »+ اقثعي نأ كي 9 0 1

 ىلا لع ناحنر كمشو * 0 1 كبر دع نما

 7 نانا د كوكا 0 فق تد٠ صاق ع 0

 اقرغأنأ ل يدع « يوطار#رمغرم يايندأ

 ىتآ سم ىل دخلا ىلا نأ ول هلام تلزلا نال

 سييعلا وبأ ا لي تدير ءلهشو قاطم ليش كَ 0 نودع نإ نجلا ولا هيف يف

 باهملا 7 0 2 أ تيدا بعل رذشو امد امف 1 ةليوط ةديصق هذهو .

 ١ هلوق اهنم ايند يف هلاق امم نكلو قارعلاب

 اقرغانا لدق ىدس يذخ يوولار 4 رءغنم ىاي دأ

 3 ل دع كل نأ

 املصو نعسانلا عدخأ ملأ

* 

 د اقتعامدع هربت اذا #

*« 

 00 ,ا ىلا 2 * .يىننا مهقتنف قلبا

3 

+« 

# 

#* 

 اًمحالا لقاعلا عدجل دقو

 اقدنلا زج نأ ةءقر ىلع 7 ذا ةزانلا موبو

 اقر نا كاياو قفرب «* اسلي ال رظناف م جعو

 اقروا دق نيندذ نيئيرق #* ةباب نم نا انك

 ىقتملا محملا هر ف

 ل #* هنامكب تاأت امو

 دك نع وماناوا 60

 »+ اقف نأ كلما عن نو هل ىو كل ِك تشردعإ تااقؤ

 هن مصل هلوق ديح وم صو شْخاو اهق من هيف كَ مم وهو اسد يف هلوق روهشم نهو

 :ثنعويغارفنعفولاست الف * يتفأ قوشلاو لوغشملا غرافلا انآ
 0 ش7 1 19 سل 121 تا 11017 ط1 ال ناس 1305 اك30 19150: 12: 1.--.-:51اننال ةطه 553 طك 8015 لاك ف طة نا الخ 2163270011734



22-( 

 ىل-ق هلاقاو امنع هضارعاو * ةيلخ ايد بحلا كرتا تم

 توا تيد ال اهيا امو ©

 ايذكب طخقألا تأ تفلح دقو
 1 ا لك اع العا
 يوولاهقلطا فمك اند اقاوم

 يل-رترهناف تاسرادقو ي- د

 40 الو نك اطذ لباق 0

 لا 1 لا ايدل كاع

 لبك يفو قلو لعيف ناكدةف

 11 ايف نيع رف نيندغلاك نيب رق

 لخالاو ش رءملامركلان -.ملالظ ,

 لع نادل نعل ْىأ 2 يف ا 0 اذا

 0 0 « ةوهشو اهاوه يف ىل ةذل 5و
 لتقلا ىلع فن ت نط ودقو ىنك رب * مكر تمحاز ىدوملا منأم يفو

 لصنلاماق ىلع ينمتلاو يا رسب * ايهلق نكسا فوذخ ىلعانتبو

 لحأ اهلهأذاو و ي-شاوسش ذاو # ةراح يضذا شعلا مط بطاق

 نإ

* 

+« 

 لبيخلاو ةلبالا نيبام فصنع # دعءرصتاط ركذافتدحج ناف

 كاكا افتاوربلا ىف انملمو
2« 

 لمي الوةاشو نمنيعفوخالو * ةقرب ينع لّتال يعذاو

 ىل,ساهر اد يلا ينمتش>وادقو * اهنبو ىنبب ران الا تفع دقف

 لا ني مح [ م1 لع وضم ابرق[ رف دعي نحل كولن الو
 لزعلاو ةيالولا نيبام ناتشو *ايااوتنكدقو الوزءم تحبصأو

 كنءيلريصال نيح ىنعكريصو * ل لحام هللا لد -يفالا

 ىك رتاذلبق سناك الهف اليثض © لت ادي يعكرو

 كتم ىفصتيو ىت- ىلذخ. ايف * اننيب حم يملا يف ؟اح لهذ
 ارصق فدي لوب ةديصقلا هذه يفو يطولا ىرجم ىف قاطم جزه تايبالا هذه يف ماس

 : هرعش برت نه يمو هيف اوناك

 كرمشلا نم ءيرب يلا مك ايرب 0 اعلا و كد

 كتفلاو فصقاا ىلا ينيناوياروطو# يوعرافار وطس ود رفلاىنرك ذب

 ني ع رو تان اق او 6: هيرو يواوملا 0
 / كالس نم ردلا ن نم موظنم لتس * هلوح نءترينال زغلانمبرسو

 ىكحت نءواجب طي در « تدغاذا يلصوملا يب ءاقروو

 كبسالو فور لهس حْفأب * الزيهوارسسقرصقلاكاذيطانق

 ءانغ هيقو اف هلأ امو



 ) ه١٠ (

 يكس ةقرطميهواممكحضيف * اهاظب الظتسم اماع لدي

 تعءمس لاق يراصنالا ورمع نب ىلع ىنثدح لاق رات نب هللا ديبع نب دمحا ( ينربخا )

 اورثك أف اولاقف انرصع لها رعشا نم هلاساحل لاق عيبرلا نب لضفلا نا رك ذب ىم.سالا
 ىنعي ةنيزملاب رفعح نب يسيعرسمق يف لوقي يذلا انئامز لها رمشا عيبرلا نإ لضفلا لاقف

 ةثعع انأ

 يداب رضاح نم هلها اذيحو #* يداولاورصقلا من رعقلا يداورز

 ىداحلاو حالملاوزوتلاوبضلاو * ةفقاو سيعلاو هريقارق افرت

 ٍبيبح نب هانع نب ديعس جوزت لاق عمم نإ دمحم انثدح لاق ىلع نب نحلا ( يرد ١
 اممقدف نالحر هلق اهح و زن ناك دقو باوملانب ديزي نب هيواعم نب نايفس تنب باهملا نبا .

 ةَسع وبا هلآ[ تكلل
 ثانالا, كريل تدصأ و 2 تف دعت 500 3 .

 تتح كسار م مزه نوسلا راد ىلا
 ثالثلاب كلابح نم كشيعو * - يدي اير قل
 يفارملاب كل ذحغوو ١ مه كيلع ماللاف الاو

 ماشهن ىلع ناك لاق هبا نع 1 ن داح 0 لاق يوكل ديزم نب دم ( ا :

 أك لييخو تاءاقتو اذ دك انحطسا يت> هنع تر 7-5 ةنع أ اعدو ىتناعد دف

 دا لاق ينيداعي نم ضد 5 ناكو هنعست 0 اح.صق ناكو بارعالا نم يذاع ْ

 هسيق ىنءساي رمعشلا ينهاعل نأ ةثيع أ لأ 5 يدوملا نب مهارب ! نإ لوقلا اذهب "يوب هن 18 ١1

 ىلا:سكف'قلخلا قل

 تاحالا وعد نع اعطي نت طملاو تفاثلأو دعولا اعلا
 بارعالا نم ىهمشنام ضعب # ايدل نا بارعالاب احط

 باتكلا ىفام ريغ ناك ناو ائع هب تاغش يذلا انفمع دق :

 يدوملا نب مهاربا ىندي اذهرلع ةنيعع بأ لمح ىذلا ىلا تيتكف لاق:
 تاوملا دردشللا يدعو عال كراش تاكل 0
 يناسح ىف مكنم ءاح ىذلا ن * اكالو نوفصننام يرمعلو
 باتكلا اًذهدعب ن نه ظ> كيف « ىلالو نملعاف 0 2

 مهارب | ينثدح لاق دعس ىنأ نب هللا درع ىنثدح لاق قارولا نيسملا نب يدع ( قرا (

 ضع يف رفح رف> لاق ةءيط ىنأ نع 00 الا مشاه 5 انثدح لاق يردعلا قدسا نبا

 لثوقنم هلع رحح هق دجوف ةك» ةيقأ

 نوكف ناك وه امو اك « ةلح 0 اللف نوكي الام

 نوزحم سمعتم ةلاهجلا 5 * هتقو ىف ناك وهام نوكيس



 تشم

 غطا مم7جج)و)جما

0 

 نيهءو زءاع يلع“ و اظح «# هعس كلان الف ىوقلا يعسإ

 ( ينادح ) ةثيع ينال ةعاج تاربالا هذه يندشنا دقو ثيدحلا يف اذكع دعس ينأ نبا لاق

 نع يراضتالا سوره نب ىلع ينثدح ناق اللا دبع نب دمم نب رمح ينثددح لاق ىمج

 10 وا وبا تلق اكلنامز لعأ رغشأ نم يمدصلا عيبرلا نب لضفلا ىل لاق لاق يمدسالا
 1 يد تاق ذاك كوه تع

 الدتعاف نامّزلا َنَرَو ماقو © الملا تلح سءشلا يرتافأ
 لضف يثدخ لاق ىمحع ( ىنثدح ) ةثيع وبا هنم يدنع رعشاو نطف نهدل هنأ هللاو لاف

 امنا هغلب و تحوز دقو اهب تشي ناك ىتلا امد يف ةئيبع ىنال هذشنا هنا قحسا نع ىديزلا

 هديحتسو رعشلا اذه 0 قدحسا ناكو اه>وز ىلا 0

 دهع هل موديرال نحيف ريح الو * متادب سيلدرولاك اهدهعيرا

 درولا يغشااماذا ىت-ةرمغل هل * ةحموا:س>س الكاط يدهعو

 دحولاهتحمم لس يت> ءارفعب * هدجولاط اذايرذءلادجواش

 د لالالا نودارع ىسدقو «ايلفلا دع نيلاءادعى دوك
 دعب اهوانت يف نك و بيرق * اهءوض سءشلا يه ىناحصالت اقف

 0 وا حث ىرئاط ىرج # دساحل هيلا دم م نك ياو

 وبأاهرك ذ ىتا ايند نع يآ تلانم لاق“ ياهلا لير نب ده ينادح لاق ع

 ةرئدبلا ينغه ضعي ةما 1 نولوقي امو نا تلقو ةرعش يف ةّسبع ينأ ندم نب ةئدع

 ناكوباهملا يخأ ةصيبق نب نام نب دم رازه صفح نب رمع تنب ةمطاف يه ينبايال لاقف

 نب دمحم نب هللا دع ءاجمو اه>وزت ناماس ىبا دمحمو رفح و نع نب ناماس نب ىسيع

 لاقث ةئيع ىبأ 1 ةليبع ينأ

 ليلا 2 لا لو يدل 6 يرش اك يدع تجوز دق طافأ

 لقاعب نقل سابلا يف نميتأ * ةريخ ريغ نعتج وز دق كناف

 حرصل ةثيع ىنال ىنأ قدك مك دز نب دمخأ لاق امدقته٠ تضه دقو تاسالا ىقاب ر 0-7

 هل تاه نه ةمطاملو هل عماجلا ةيسكي

 راق اع - 15 وجل * ىف ةانط ل ت6 نات

 0 لفل 6 د لل رج اك رامز - نيطللا .تكله نق
 اهريغ نع اندب ينك ناك هناو كلذ 7 ىف ضي ىنأ ىقدفناو دنا ناق

 ركاب ول ايم انك نأ < ام تنذلاو. كوفمم اندلام
 اوفي حايصلاب موقلا اوردبا * تااقف ىلا اهاذ تف سمع

 نفاذ سيلا عي ىلإ س ل نأ ريغ * اهنع ريصااب داؤفلا.ترتعأ دق

6 

 انيس مل

 ةفلدي

 ع 01ج / هامان نضل و وب ! ف

 و



 رش ضانلاىفومهرش نمو رس © انلا نءاراذحا م سات ماكو

 رع الا قف وافاد ماو اننإ اسد مب ان 2 نولوشو

 6 يع كلاس ناوعأ » ىسفن تاذ او.اعيل اولاق مث

 زي ىوطعاا نع يفوح بش 0 ركبا لف َ ا

 ىنادسح لاق ثايزلا كالملا دبع نب دمم نب نوره ينثدح لاق ةمادق نب ( رفع> ينريذا )

 ىنأ تك باد: ا نإ ةنيع 2 وهو اد اهملا هئيع يبأ نإ ناك لاق ىماسالا دلاؤ 2

 امي هدعوف 0 هلأس ًُ اهاضقف ةحاح هلأسف هلقثكسإ ناك هناري> نم لحر هءاحف ةئيع

 لاقفةثلاث هلأس مل
 انكس مها بتنا تئش نا * انؤملا كنا 00 ىلع فخ

 ينانبادفولاق لاي 10 لاق 322 مشاه ل 1 ) 20 ) فرصلاو لجحرلا م ف

 اضوعهيلع ضرعو نانو و ن٠ ناكو ةرمعلاريمأ لزعي ناهلأس نيسللانب صهاط ىلا ة هئييع

>او هل زمث ينأف ههرك امعدليزيو ريمالا كاذدل حاصتس نا هدعوو هيا نارا
 ا هك ز

 هيف ةنييع يلانبا لاقف

 نخاانهيوصتقلا ةياغاا يش ىرتت « اننم ينئرقوأ دقب ني زيعلا اذاب :

 ندبىذو حور يذةعاطتساالا * هب 'يجحأ ا ٠ عياعس 10

 نكلا يفللادنع ركشلا ن٠ يفوأ « ةلزن ركش هلاق وف ف رعأ ت 3

 ند وأم ل مىلعاو ذحتا# ةبدم٠ ىاق نم كل ا

 نار نب ماعم كف 5-3 7 نأ 0 ل يرامألا 3 1 * ( ينربأ )

 ىلع لاَ ناماس نا“ ليعمل ناك لاق هنأ 0 يلاوملا كا دخان ىمع هب ين

 رهظأوحبق .ةو اهسام.دعاش قد ةّننع ينأ نبا ةرواح ءاساف نيا نب 3 ةفيلخ ةرصيلا

 كلذ دعبف ةرسب ءلا نع هلزعوف ىجسو لوعمشابو كيا يهاط ىلا جار هب هيبعو ةصقتت ليمسأ

 ىف ةثيع ينأنبا هيحعصق هيلا جورب نبع ه>و ىلا ني ىلا نب سهاط رفاسو دعبلا ضعي هيلع

 هانداو هحناو-ن غلا هيلا ةئيع ىنأنبا لخد ااف هيلا هلاصياب علو كالذ نا“ م دن

 بقنا اهعؤرب 0

 مري ل دمنا ندَهو اسف « َش مل دالبلا هتش>حوأ ن

 م مل دازلب هردص ىف « ةحداق موءبلاو تدي نمو

 مدقلا 'يط وه صقالا نع لزي * هئطاوم نه صتنلا ىرب نهو

 ملا ةريصح ىف هئم لظي # هب بيالا ايمي صا برو

* 

0 

 مالم ريغ بعشلا ىلع عدص «* ها ىأ نمي برقلاو

* 

 صاد ىلع ماظك هيلع رااصص مدسنلا عفقاوم لس و *

 ( رششع نه ياعالا 25

 ظ



)١18( 

 مدع نمو هل ا * و كرزا م نييعلا أذا

 مم ىفو مسساو ىد_تمو « ىنغ حارم ىف هللا نم يفا
 و رو ىلدا كا راع اع ةجلكدو ةطراو

 عذلا قف بين ال يلا 0 #* || 12 1 تهمل ل تكنو

 م ىد_نع ىار 7 # ىلع تساف 7 قع ناو

 اا ريصلاب عرك ردح »2# ىلع جاحفلاو ريصصلا قد

 عل تلصم ن 1 ليل لا 1 قيراحلا هك شام

 نتي نعو ةيرح بون نع © ه_همقك نامزاا هالتا اذا

 ملكلا نع ةرودخحم ردصلا يف * ةدحاو الا ينط ءاشام

 2 و مدي رمق و أن مس ىردملا تزد> اموث نول

 ىلا لاا نمد دلال« ةميتار ءالدلا لك ىنلو

 مثالا ةبانصلا قئرو انايسكحأ ةلياقلا أجلا عجر
 ميدل ءامدلا مح الو »ع اينوعو لك ضرالا تنام

 محسقلاب روءآلاو ةمقب رش + هل لك 0 صن يفام

 رهاط هباحاف

 مر ا رد و ا يي اا

 / 00 00 0 04 0 1 ١

 # مقسلا يذ ضيرملا م ونكالا 8 مني مل مومهلا هفضتست نم

 ما نه موههلا هيف دلون # ام دباكي هبلق لزب الو

 مءسص نم كنع يتذاب امو *

 مدع الوال كيف ةقافل *

 مرخلاو قوةحلا ىعر كلم #* ىلعو ةمرحو قحل الا

 ل قد كت ل ل[ هك نع لور ال ؤرما تنأ
2 

 د

3 

«+ 

# 

 9 تون يذلا هنهعوتس دقو

 انيدعصت اق نا اًملع دقو

 2 ثااو لاعفلا نسحم اوزاف ةدءحادء> 2 3 تف

 مكتحاف كيلا هيف مكحلاف
 ميدلاب ناديلا كد انم
 مدولا ىلا: اهل الم كمدنن
 مجعلا ىقو ةفورتم برعلا ىف

 يع يح نع كتف
 الي اهو ترك نأ

 ال كولدب الرحم ىف مراوا

 اعنا اعل رمان اما

 مدام ريغ دمحال بكلاو 8 ةدقمم لك بسك ومتتغم

 فأأ ةثامب هل ىماو 000 ل دبا لع ةحع وأ هلم يجال



 لم اع م جي 0 3-9 7
 : 1 دربك يابو

1 

0 1 ' ) 190 ١ 
 د وك لح 2 م صج دج دا قل 2 2 1 16 50: 0 ا تن تا د ا كح دس دححم مس سس حاد 1 2

 ةرصبلا ةرامأ نع رفغ> نب ليع.سأ هلزع يف ةئديع 0 لاقف مهرد

 نءسلا ةلدد ىف الازو الو * 3 : 7 مدعت د

 نملاو ءالبلا رايد ىلا * ةيفاع راد نم الاقتنا ال و

 نم كيدنح يقامباذا: # ةتمعلا ت 1 نا يذلا نأ 0

 ( يددع ) ينأدح ١ نب ناك لاق قا ىلا كح :آلا هللا دنع نب د.# ينثدح لاق نيس نب

 هوحم ليعز 78 لاقف ناطحق اهلع لضؤو ةروهشم هل ةدم_صقب | رازن ا دق ةثديع أ

 لبعز نب ورم ها هلع دريرو

 طغالا نم هب تقطن #* ام ةثبع نأ د

  2طسولا يف عاحوالان ما # قدام 3 ىلع

  1 2لة نم ض رءلايفامو »+ لعن م ريدلا ِق

 : طلاع هللا نا كيل اكن النو د 1 الل
  3طسدام عابلا 0 هنيه لاله نم يع

 .طهرالو ضرعيف ل ه وذدملاب سيل فيرش
 طرو يف كال امو # أو هيدي نم ككتط]

 طيس لئاشب نيديقعلا ضايف جرألا يلاوو

  3طم لو ظفحم رف * اب كح من هلا
 طمسقلاب موش نينم

 طحش ىلع ناطدق ل

 ن

 « قولا نذحأ نم ضاقو
 نإ

 طمشلا قساف خيش ل * اهب ترك ذ نا كنأو

#« 

 ان

 سرع ا

 ع

 طا بقانم تاع 03 062غ كيبع ن "جه دنعأ

 دمر لارا واس بنل سامو م طاعشلا نم اذه ىنك

 رمغ» نم رغلا وحمو
 ل”

 ا
 4 0 0 ا نإ ةرقه ْق مع : د

 طق راك حال عدو # هيل نع ةفو< 0

 طوفلاب نررز ْؤم نس اعلا اهر#ء كوذ

 منول رة ماقول

 لات رتسلا دله يراد ورع يس 000
 « طلاغالب كسي ن * اكسلا عضوع تناو

 طخ مل كوشلاب ةكوكشم ةءاع كيلع
 طرمملا ةنفيخ ك رارذ « ان:دلب حر يرطف
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 ٍ نقل ريو اهلا ماي ىلا ا 271 نع لدع مث ٠
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 اطوا َىأا هيدنصق ةرعش روهشم نمو ديزي نب دم لاق



 ريخ مدنع ناك نا اوربذالا
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 سايعلا وبا انل لاق لاق ىلوذلا يحي نب دم( ينرخ أ ) نوركشبو نورفوما لإ فيس

 نادل عمتجا 6 هنأ مجدمو 0 ءاغ ا و تدب ندا ن ا عمت شع ديزي نبدحم 1

 1 « هيو سشرعأ ا كوبأ

 اذه ادلاخ وع اضيأ هلوق درج ندهو دب زينب ديكو

 ملأ ةيحتلا دعب مهل لقو

 دل.> لمف نمد نوال

 تافع يف سالنا اوءلع دقو 4

 ةنمل هللا نم تلازال دلخأ 00
 ةلالس ”كيييح تناك دلال 00
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 0 را
 ردقلا ىلسف ىل ع دابا

 رفس نم كم دع يشيع ينصغلو *

 رغالا قاب الا ىلع يرعش هلم #

 رحملا هتمقلا هيفام هتملعأو

 رح دق هيعأ رذ نع حبق لكل
 ريت# ءوساف اموب ريت ناو

 را لا

 رذرالو ىتب سيل دارج تناو دعا ا
 رئالا كلذ ااد ىفعأ تنأو ©

 رسغماي هللا كر هيف كل لهذ *»

 ديشرلا دشنا لاق يع ينئدح لاق راكب نإ

 رضماي هللا كر هيف كل لبق +

 رذبالو قد قيل

 دماح ةوخالاب نئم 5 *

 دلاتو في رط نم ىلامو ىف

 دئاوملا ليلق اهف مساخأ ه
 دلاحم تاعف دقام مهرس دقأ #
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 هع نا لوَش يذلا لاق اذه ان ررمع ىف لففال كدنع ه0 يححأ
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 ناطوالاو داللا قارعلاو # ناح رح يلزتمو ىريص ف5
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 .تبوض هيلا داخ شب
 ىدافلا حئارلا كاقس ربخ * ىداواي يللا لح نأ

 ىداعلا ةحرسلا باقع لثم * ةبافذخ بردا ىدصتسم

 ِي
 يئدابصلا .ةلا" ناسأ ليس * قررا هةسار- ىلا ساو

 رجب يف قاطم ليقث فيف> جملا حي نب دمحال ءانغلاو يعازالا ىلع نب لبعدل رعثلا
 يعاشولا هللا دبع ىنأ نع يطسولا
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 نم الو اللا 0 هيلع مسي مل ناسالا ثييخ ءاغ عوبطم مدقتم عاش أ 0 وه

 ديدشناكود>| ريك هنمتافا الو نس 5 وا هيلانسحا ةهاس وذ الومهدالوا الو ممتادزو

 هبديصق يفهطقانيو ديز نب تع كل[ لع اف دري ةد.صق لاقو ةيناطحقال ةيرازنلا ىلع بصعتلا

 سو هيلع هللا يلد يبنلا ارق ا سان 31-2 الأ ٠ نِعلا لئابق اب احه تلا ةهذملا

 كواطتو هاحاهو هنديص# ينىوزخلا كا نادخلاو ءوذللا تد ك6 1 نع هاهف مونلا يف

 اودوشأو يسن نءعدمسابا اوقنق ءادمطا مودي نأو ليعد ناسا مور ويبوتقال ١00
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 يو 1 ونزع هلل دارت امنا اها مط لاقف اهوذخاف قبرطلا هيلع اوعطقف اهعب مف م هرد فلا

 ف فكل زيك يااا ا نا فاش مهرد فلا نيثالث هيلا اومفدق م لع ة 4

 بون ىلع لاب هب امف تان سرادم هب د.صق كو هنافك ايف ناكف مكدرف 08 3

 ناحيه "نم اهات كانا د دو_هرم لزب ملو هنافك | يف نوكي نأ ضاق
 نب هللا يلا مع ا لاق بوبا نإ ا | ( ينثدح ( راوتم براه هاك هرهد وبل ءافاذعلل
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 8 يأ نادح لاق هيوروم نب مساقلا نب دمع ينئدح لاق فافلا ىلع نب نسملا ( ينربخأ )
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 نيكموهو مويلا نع ح شكلا يوط #* ”ىرصأ دهم كرا اذام ىلءاخ
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 انيدراب ع تديح الا دنز نإ تشمل ىلع 3 ردقلا لياح سانلا 5 لبعد 0 3 ١

 يموزذعما دعس ونا هيف لاقو لاق هعضو امم كالذ ناكم 8
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 كمحيو لاقف كفن نع رششلا اذه تفرصو اذه نع تففك وذ فئاخ براه ديرط ديرش 00
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 ىلوق نبا انإ لود لع نب لبعد تء.د لاق ىغاشلا' يودخلا ينثدح لاق
 ف 0 يكل تاك د#< لحر خم ماب ي دعت آل

 يىلوق نبا نأ لوقي مام انآ 0-0

 لوألا فضال الإ طاب ذه يروا م تتكسج هداف لق
 نايلطلا ىف ىلوف نا انأو يودما لاق

 دعا هد حو ءانثعب ول © يت>وفر || ىلا هدادرث لاط

 ينادح لاق لاص نب ىلع 63 را) تن عدم ينا يأ ىلوق نبا انأ انلوق ىدم يود لاَ

 1 1 ديلولا نب نب م لاق لاق نافه وبأ

 بيشملا هف ك>ذرهسأرو # ةئمد ىلع يكب رية

 2 َ لا:5 ليعد هقرسف

 يف هسا ر تيشلا كح ع لك نك اي ىدعت ال

 نييرصلا ضب اموب تدعن اف نافع 1 لاق هئم هب قا راصف 9 لوق نع 0 هن ا

 5 ندحأ تاق دق لاقف مايأ دعب ينءاحف * ىف هسأرب بيشملا كد * لبعد لوق ىتملا
 ريتقلا كاس 8 يف هقبق *# 5 لاق مة عاس عامل ف تاق ءيشيأو هل تاقف ك.عددلاق يذلاتدب |

 دازو هوحن رك ذ لاقزافه ينأ ن ءهيوروم نبأ نع يلعنب نسحلا ةياكملا هذه 8

 وبلا لوق لحجر عمس لاق يودجا ينثدحو هيورهم نبأ هيف

 ةيتفتحش نه. لدعا) # دع نع هتليق.

 هاف ردا تهاون: ذأ 5 هاتفش تم روت يت> فر لاقف

 ينأنب ريهزدلو ن. هنأ معزوةيدجانوبأ ينثدح لاقديو روم نبا ينثدحلاق نسما نب ىلع وبخار

 ةيراذعا تنغف ةندحم ةنقهدنعو هلزنم ىلالجر هاعدق دوز رهش ف لبعد عم تنك لاق

 كله لب لش لاق نااال د ككل 3 7 كلا أ لع عشب

 هن. دقرتكلا انين تلق ذك لافو نقلا اذهل ليد حاراف اق

 مد ت وصلا اذه ةيسلا جو

 كس وص

 اكله لب لض هلال هللا كل 3 تابسشلا نبا

 سه 52 تسقملا كحك «*'لخر ند ملساب ي عت ال

 اكفس يعد اذا ىحاص اي * كوب 00 تلاب

 مر يم ديف يف رطو يباق ادا يتمالظب 00 «

 لاق ىلذ نب نسحلا ( ىنربخأ ) قاطم يط_.بولإ لوأ ليقث يملا نب دمحال ءانغلاو لاق

 لاق مدالا َر 5 نأ تخأ نا بوقعل 30 دحأ ىف | وبأ يف نا لد لاق هيو رهم نإ 0
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 هلوةلبعدل زجر هدشناف يممسالا ساكيف انك
 00 ا ا ا ا ب 2 ملي يبحعت ال

 يدتمالا رباع: ن نيد لوك نو هت رس اغا دال لاذ ءانسحتماف
 1[ الا رنا نأ م تاهدلا عاقل ل1

 ءاونالاب 30 يجافالا ر « ون هبا. ضرالاو انوقراف

 ا ءامسلا داك ند ضرالا كدت © ديد .ناوحفا لا

 ن دمحا ينادح لاق يزع ريملا لماع نب 6-8-5 :د> لاق يئركمالا ناعلا ن نع ل

 ىلع طةسف انباد ا ٠ 09 ءمو دادغرب ا ثا حي للعلا اص رادب امون انك لاق دلاخ

 طاص لاقف ءانذخاف انديص اذه االق ءانيازاملف لتعد راق نم راط كرد ةحلسا فة

 راديف طقس هنافرءف كيدلا نع لأف لبعد جرخو هانبوش و هانحذف هحيذن انلقدب عئصنام
 ساج مث ةادغلا يلف لبعد - دغلا نم ناك املف انموب انبرشو هاندح+ل انم هيلطف طاص

 نسلجف:سانلا 6-2 ءاماعلا نه ةعاجديف عيت سانلا عمم دحسملا كلذ ناكو دحعسملا ىلع

 لاقو دحسملا ىلع ليعد

 طقاملا لالخافه ىمكلا رسأ * هفويضو ماض نذؤملا رسأ
 م راو ةعان 0 نم + م-مانبو مهل 10 اع اودع
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 طعان بئاتك اومزهوأ ناقاح + اهوا دق مدمن اك نوعزاتي "اى |[! يفر

 طن احلاب مهؤافقأ اا * 6 ادم هل تع 1

 مكيلع تقام مكحيو تيبلا ىلا عجر دقو كَ لاو اودضط“ هو 0“ ىاناا اه ك3 لاو

 كد عدب ال ك لاقو رشا ان كك مْ ليعد كند ىو _س هنواك 1 يع اودحت رف ّك ال

 ناد :تلعمف هامل 3 اًنعقو الاو ليعد ىلا هن: ترو توك تال هباع ردقت ةحاحد الو |

 هلا ار ف تاروت دب 0 لاق يع ان ديم نب دلا#و ناذمه نم ةليق طتانو لاق |
 ناك لاق لداك يبا نب دوا ينأدح لاق هنو ره* ن1 لاق ىلع نب 0 ) ىربخا (

4 5 0 4 32 2# 

 يريخأ دقو معلا يفسا ركذو هيل رسولا كلذ لمح ىناجر لع دحر افا 0 اان تس ور و نوح يع
 ناننإر 1 امثهيف دازو هليعإ ريذعا اك اك ينأنب 17 نع هيوره٠ نبانع ىلعن: ندساعا أ

 نب .طعاص نيرشإ اعاد وهو لاق ل ا دا مول يف اذه عاد دنع ناك هنآ

 يأن دم نبدأ يف 6-2 لاقيزنءلا ىف مدح لاق نام قرقع( ينربخأ ) ىديعلا دوراجلا ا

 دنع لاق هسشن نءدضرب مو هسمأ يف رمهتف ىمواطلا دي نب ريذأ انآ لبعد حديم لاق فول

 ءىطكبساتلا لبعد كاذ

 اهقةتنم كاراح ن ل كلذ ناذ «# ا: لاح 0 لحام ريد أ.

 امه هقو رعد ىلا تلصق نا و » هب تءقون النو را

 7 همي و 02222771770 222220323277-<ةْظشش2222 0س

 ) ع نما ب يناغالا اق



 1 ١ ( ث"4)
 0س سس سس سس سس سس سس سسساسس#

 اصع تز زين <لوافيستنكول 8 1 يف دل ك1 كلن ره ىلا

 هلوق نع الرعد يرجي ماك 3 لاق «.لع هب ناعةساو يئاطلا ماع ينأ ىلا رب أ 0 هاكشف لاق

 : ةيعوسو هوحعمو

 هعاس مم ىرعش ناف كددلع * يبلايللا تلواطت .نا لعدا

 تيرا ادا رو < الآ "كلع عملا دقوامو
 هعاقرلا يف كد>و جي تناف # ادب هب تيضر نا كهحوو

 هعامج يف امون تلص امل * هجوب اهو هتلدب ولو

 هعاط 00 تكتم ا ول" ة-اخالس اهل تقزز_ دق نكلو

 هعاشملا“ كتيسأ لثم تسدلف *« اهعدف تءسق 'ىئط بسسانم

 0000 3 تلد رن مزفاطح © ادرعل دق كيكتم حورو
 ' 0 نادم (ينرحأ )كنور الو مهنم كناىعدت ةعازخ محازت كنا لوق,ىرنملا لاق |

 | لجحر وهويرصنلا ىكراخلا ضرعت لاق بوبا نبدا نندمم ينثد> لاق ىزذعلا ينثد>لاق

 لبعد هيف لاقف هيسو هاحهف ىلعزب ل.عدلدزالا ن٠

 يمت هؤاا كرا » هدف ىل ضرع عاشو
 م حبصا الو ىسمأ * امو يرك ذ دنع يض ع مشل

 ىملع ةرهاط ةريخش * هما اذيح لبال تلقف

 نيل لع ايا كك .# هنما> لح هاو بذلك!
 ليعدت يقل لاق ربدملا نب مهاربأ ينثدح لاق هنورو# نا انخد> لاقىلعنب نسحلا (ىنريخا )

 لوقت ثرح مههدقاو يدنع سانلا رس>ا تنا هل تاقذ ىلع نإ

 دعقع كتفرشو كاخا تلق * مهةويسنلا موقلا نه ىلا

 دهوالا ض. 0 نمكوذةتساو# هلومع لوطدمب كلحاومفر

 ىلع( ىري>ا ) اهماعىف هس 3 الف ةنس نيعبرأ ذنم يببدخ لأ نأ قحسأ ا أ اي لاقف

 ةعاز> > نه هل مع نإ ىلري ىلع نب لبعد لاقلاق ديزي نب دمحم انةد> لاق شفخالا ناماس نا ظ

 ءاش ام اهف نسحا دقلو ديزي نب دهم لاق هيلا يأ

 اهشا و> نه ىلاءالا مم صقف # تعستاامضرالاءلمةعازذ تناك

 اهفاوس نه هياع حابرلا ىفدآ * ةعقاس ىواثلا ماقلا ونا اذه

 امرابي ذإ:اريسح نوكت دقو « هب بوبهالناتءاعدقو تيه

 ارك كذا فل ف ناكو < ها نلذ : القيل أ
 مساقلا وبا لبعد ىلا يمنملا نا ركذف هما نع هيوره» نبا نع ىلع نب نسحلا ( ينئدح )

 تالا ةددب ءازق : للا وه ناكو لبعد كل .أ هناو كالام نب هللا دنع نب بلطملا

 نأ ناماس نب رفح نب لليهءسا غاب لاق ديزي نب دم انثدح لاق شفخالا (يفبخار |
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 هد ابا ال ل

 4( هندسي ايتن تنيعقلا مدمن م ني

 ٠ 1 0 ل 1 ا تل دنت هج دعت تت د تصدع د ع محصل < نسمح رت تطل ل هاج همم هويع يسع تو م عع هت دعم دسم

 ظ
 تم ل 5

 البعد تيار اذا تدك ةفوكلا نع تريك هام و دحوأ دعم 0 نا نطظوايفريص

 ةلمسفلا ىلا فاي يبأ ناك لبعد نب ليلا لاق لاق هيورم٠ نبا اند 00 0

 ( مور

 دير ند يرهق زاوغألا لك رفح نإ لكيفأ نكو هءتون مولا دعوت 110 7

 ريسي ىلع نب لبعد لاقف ايارسسلا يبأ مايأ ىف ضربو روظ امل دخت نب رفمج نب ىموم نبا
 كاذب ليعوسأ

 ه5 نحر نو بارا دي #*هرهظ فاخذ نمزاوهالا فا>دقل

 رفعج ْن يسومنبديز نهرف دقو * انقلاو ضيبلاب لنمو كو

 * رظن٠ءنسحايو هئمابحيفاف * هعرح ىلح : مون يف هتثياعو

 تالا يأ نع ىنارعالا تا تح لاق هنو لوم نا امدح لاق ىلع نت نال[ يرخا

 ةدعمح ةرعُش هل تاكو تأ - وهو رطش "6 وكلاب ىعازألا ىلع نب لسعد ناك لاق اطال

 الحر لدقف ليالاب ساذاا ىلع تاصب ناكو انهد رطق" 37 ىَح | ماحرب و امهدب ناكو

 ينثدح لاقديو روم نبا انثدح لاق ندحلا ( ىنريخا ) هو هتيشم يف ةراظشلا تر 01

 دقو ةركب اموب البعد ىتاف اهو ىانلا حبقأ بتاكلا ريمع ناك لاق يرسلا ينأ نب نسا
 هيف لاقف هلاقل نم ريطآ ل ا.عد هار اما هل ةحاحل جرخ

 #*  ريمع اذاف ةءاح دل * ىرنع 2 ا

 ريخو ار> ريمعاي كهحوف « يض.ا تاقو نانملا نأ خ-

 قدح اق ينرسلا يآ نب ناتلا قدح لاق هورو+ نأ اند لاق ا 2
 هللا تدتكف ارماغ ىلا هلم انوذرب هم تباطوناتاخ نب ندرلا دبع تحدم لاق لعد

 نال الو توك رال الف * . حراق 0

 نمزركش افكت فيه © ملا نمار لع كل
 قحسا ينثدحو هيوره٠ نبأ (لاق) مرد يفأأو 3 ه> رمد هراق هريغ نوذربب ىلا ثعبف

 3 نوذربلا اذهب هيلا ثعبف ناقاخ نب ىي حد.م هنا لبعد نع يريكعلا مهاربا نبا

 7 هغلب و ءافح هئم هل رهظف هبداو همهفو ه>رذ- وهو ثعشالا نب دهم نب رفعح نب سالو

 وح لاقذ هئم لاثرو هرك ذيو هيبعإ

 هباضرق ءامصنممساا غرفتسي © هباعام تأ مل ول لضفال سؤباي
 0 نضعالاله> # همم تبرعلا هفو كا

 تاعاسملل تاع ةئونلو » يدؤمالا بعامل ىنباعنأ 0

 5 اططاق اهمف هديصل © هيلكم ءاريض تاكلاك ناكف

 نب دمحأ ناك لاق ىلجتلا رفمج وبأ ينثدح لاق هيوروه نبا انئدح لاق نسا ( ينربخأ )
 جوزتو اهيا ليدءاجسط امها ابرفتءبسيو مصتعملاو نومأملا ةرضحيلبعد ىلعنمطي داود ينأ
 هوحم لاق البعد كلذ غاب اءاف ةدحاو ةنس يف لحت ىنب نه ٠ نينأسما داود ىنأ نبا
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 هل ند لس ام جيدفأ د هي ن؛ح رف ىلع ال# تددغ

 كدَح ف كودازال كوحوزف * 22 00 طخ ولو

 : كس 7 0 ## تدسأ ند تدعاعلاو تاو كان

 كنهذيف كئااغترا كوجوزف *  مهيزخ هللا دارأ موق ناكنا
 كب رغواناد.علا يف كافالخ ىلا »+ هع. 2 ءدلا نا تحاول كأن دو

 كيدسن 5 هيوطت يذلا تدشنال انو 20 ام و تكسولو

 كاب سع نم يلكملا ةرازؤ 0 0 ام.طخ 2 يتلا توردللا دع

 2 كقيدص 5 يناحذف يح ير 5 لع كالةءام لل اا هل لاف ىلكعلا ة هر 0 هيقلف لاق

 كيلعلحو ع هلل 4 ص ءالملر هثاا ىلءاح 55 نكلو هور عك دمع ان هللا و أي لاق

 تايزلا كلا دنع 0 لع نب نوره يادح لاق ةمادق 51 رفعح 6 ١ هن ا

 0 ا ضل لرمي لعد عم تعمر لاق يفوكلا يماسالا دلاخ وبا ينئدح لاق

 هل يذالاو تلا لاعدب ثعلا اه عقوق ءايذلا 1 0-5 2 رفد 4 دم ةبراح ع

 اهانيمندقف تاه اناقف ةرحافلا هذه يف تاقام اوع.سا لاقف اناعلبقأت تهنا اف هنع اهانهنو

 لاقؤ 0 مى كنع

 ورا نع هان ع صكح ماهر نم دعت اهك ندح
 . اهدل- ضب اهنيع لحكت « اهد وح يق لكك عك

 اهدخم اهب سأ *ي ىش 2

 كلا اءسفنب 20 ف تاّشالاب ت 2 او هع. ثكضق تراصو ىو ب ةيراذلا 01 لاق

 7 ناك الاق دلاخو يا نأ دح لاق نوره يىنثدحب لاق ةمادق نب رفعح ( 0 ) كلذ

 2 لع ناكو يد 3 روظنم نب ءالاللا 6 مالغ وهو ةفوكلاب ةيانح ينح دق

 ل لاقف نيزر نإ ناياجإ< ع هو هملكف كح يدع نإ يدوم ل نم ةفوكلا

 نام هبرضض م كي نكاح 0 هلءلق هدب عطيف ب مع 5 3 نه ريخ نأ

 لاق لع 51 ناسحلا ) يرو ( 0 الأ كلذ دعا اهاذدب م ا كَ جرن طوس

 جر ىل#عد ناك لاق لَه اك يأ 0 7 ينأدح لاق هب , و رهه نإ مساقلا نب دم انثدح

 4 كيلام_صلاو ةارسشلا تاك 7 3 دقو عجريو أو | ملك اس لا رود نك: ف تيخف

 هيلا مهاعدو هبارعشو ةماعط مصو مقل اذا ناكو هيورببو هنونراشيو هب ولك اونو هن هيروذدؤل الاف

 مهدشن و موق برش و مهاقسو ناشغا أم رمق ف نا -.:خم اناكو فعشو في هيساللغل اعدو

 ن لبعد ىدقناو هنولضياو هنولصاوي اوناكو .هرافسا :ةرثكل هوفلاو هوفىع دق اوناكف

 راما كعل ف 01 نكع

 مع نأ فرطلا هنع زدحمعو # هنود قربا هه دا24 تال>

 يرتدتبلا ىل لاق لاق هيورهم نب. ماقلا نب دم انثدح لاق ىلع نب نسحلا ( ينربخأ )



 نم نضع 5 بلا بي ايي ل لا ا كدانم

 ١ 6 ل ا ا 4 4 26 رسال الا 7-١ جا ا ع

 ( م7

 لبعد مالكنأل لاق كلذ فكو هل تاقد 1 َن ملم نم يدكدع ءثأ ىلع نب ليعد

 ) يف ربخأ ( هل بص. ب ناكو مىهاذع ها 4 هذمو م مالك ن هاب رعلا مالك يف لخدا

 ل.عدتاب لاق يقرع لاقي دوم ب ندحلا ن لضفلا ان لاق 20 ف نإ 000 .لاق نسحا

 نىئوح هل لاش نا. ِط تدب 0 م ذَحَر مث دنع تاو مآ || لها 2 هل قيدص 2 ةليل

 نيح هيلع ىتأ دوق ايف 0 1 ناكر تنل بد 6 هيلا تدق هحولا ليح عيكس 1

 ليعد هيف لاقف

 يئافلا بارغلا ريإ ماقام # ينارط م ىوح الول

 يبادلاو حزانلا اقلب 2 هلي وأ رس 3 ةاود هل

 لاقو هس اليعد نعل اذا خيشلا ن ناكو دليلا كلذ نم ىوح بروف ناتي ءأا ناذه 4 لاق

 نب دمحم ى ل لاق هور 2/4 نا نا د لاق ىلع نب نحلا ( ينربخأ ) هلا كاز رد ينتحضف

 ) 3 )هن هنوم 6 الإ ة هنم يدنع ل ل 50 لوشن البعد ت2 0

 32 9 لاق يناجرحلا 12 سر 2 اتيد لاق «وروم نبا انندح لاق ن ا

 ارعش لاقف م ارعش نم سعاش ءادف ءامث ثلا يف هلث“ اورب مل جلب مهءاجف عييبرلا مايأ ىف ىرلا :

 وهو ةمقر يف هيشكو

 جولثاب انؤامس تداحف رم ءشلا نم جاشب ليعد انءاح

 جوزلا نضر دعت ا دقود «برلا يع ده ىرااشر

 جول# فسرك نم اون هللا هانكك ال هدربب اناكف

 لاق نارمع نبدحم ( ينريخا ) يرلا نع لرا اهارق اءاف لبعد زماهديف ةعقرلا ىتااف لاق

 ةيطع نب اص ىلا ةحاح ليدل تضزع لاق يماسالا دلاخ وبأ انئدح لاق يزيعلا انثدح

 هوم لاَقف مف نياك مع رصقف م حضالا

 دهاشلاب ب "غلا 0 0 # ههحو 0 يفام د

 ةحاملا ءاضق هيلع ضريىعو ةيييع 1 َىَد ءاوخإ ن . هع ا يب اص هي 4 1ع لمدعتو

 قى مدح لاق هيورهه نب مساقلا نب دنت ينتدح لاق ىلع نب ني (( ينري>أ ) اهاأف

 1 ره ربح ناكو بئذلا كي ماتا صخر اب هن ند موق ر ذف لاق

 فَ بات هيسثغ اهاف هعتف ةاش 0 3 هدأ تذل نا ا هيلع هللا ىلد ي 90

 ىو نأ هم 27 لاق ملكتي بتذل عا تافه كاف هللا قر ينفع“ كلو يلام هل لاق

 نيليعد لاف مدح :بئذلا ماكشب 000 هونق هنوع_ال منأو كربظأ ن0 يأ

 مهو>مي ىلع
 انيذلا ماك موبأ ىرممل دقف *« مكلك تئذلا نأب انيلع مست ١
 ولا رك ا نامل اذا روصولا"ثنالا ماكر فيكف "0

 - مب >>
, 



 (*م)

 انوصتو ًاديعصت ليفلا ملكي * .فرطالولسأاليدنسلا اذه
 حدم دق لبعد ناك لاق ينا ىنثدح لاق هبورهم نا ينثدح لاق ىلع نب نسا ( ينثدح )

 هلع مدلك هذ ىلع هلء> دق راموط هدب يفو هيف 3 هدشنأف تايزلا كلملا دبع نب دهم

 لاف هضرب 5 يد هل ىمأ غرف اء اف سلاح وهو

 ةرءاوطلا بح نييللس 1ذاه 4 ةتفاو اراهوط نلقي نما

 رودتب اروودنو لوطن الوط نإ هب رمَسْلا يد ن* هباشم هيف

 رماد نم نوب تعج نذإ نإ اك الا عجم ت ل

 ىلع صحب لبعد لزن لاق ينأى ءادح لاق هيو(« نبا انادح لاق ىلعز, ندحلا ( يتربخأ )

 هيلا زكقالو كنا اهدح آلا لاق مهم نيلحر ىو هولصوو هوريفا ىلهأ ن هموق ظ

 : ا أف د ند هقو نم لخير اق

 00 ص هياع تن و وا تا زا ا

 عات الا لقسم مم ىتنعو لال هسداب 2 كانه

 عان ملاينأ مأ رح يف ا #ئ له: نإ] ثءشا ا 0

 عايضلا وبأ وف دحلاءاضأ * نكلو اد عئاصإ سيلف
 ينألاق لاق لبعد نب لي 0 نع هيورب“ نب مساقلا نب دمحم ان يد

 نا 1 لضفلا 2

 نليكمملا ف ةلقلات ريس تاقو د لذفال هد. ل ميلا اند

 لضملابناو ص 2 لملم ,عانأ +2 ةربعأ 6 نب نذفلا ف نا الأ

 لضفلا يف تاور نب لضنلار 9 ةاذا * ظداو٠ ىحينب لضفلايف لضفالو

 لضفلانذ>الاوزا>الا عدبالو « ها رشا تردخ نم الحم قاف

 ىللضفااو لضفلاو لخغف اا ناكءترصو« امت-- تالا تدع. | د_فو كناق

 ىلؤفلاو لضنلا ىلع اهفا ول عا م #2 | مادو 2 2 ود اناس رأ مو

 لضفلا ن٠ 0 نإ 2 اذا 4 سدلو

 كرشو كريخ ىفكحافو كدرعصت تلق ل هل لاقو ريئان دب ناو 2 لضفلا هيلا ثعبف

 93 ا لاق يفار 9 تكل وبأ ىف 31 لاق نوره نب نو..ه ىن ا دج لاو نم( ىيدح)

 قس لوو ان ب هيف هئطخ ىلع هب هيو ةييعإ لعد هل 2 قع لعد للحعار

 رنا كدي هل سح نأ ىلا :هنم اذه :لثم ىلع الإ ا 8 لوقت مو كزسفت تنس

 ىذ» اه "لعل اذ_ه ُك 3 9 ع ايا اي هل كاقما 50 اا ل ءد لاقو

 ةيوباتسد اف نوكي نا ركذمب ناكام ةطرض نيء._س طرض الجر نا ول ىبيح اب هل لاقف

 0 جا در: ٠ ل وا فرت فالأطفال ٠ نبد# ينادح لاق هيورهم نبا انثد> لاق ىلع ب نسما ) 5 ) ةدحاو

 01 ل ا نال ا ا ام ا كل ا نت اضن دع تل رمح صحم وج تحج تال عت هن ب اما عصمت نج صصصصص ع تم ل



 (خذ ) :

 الو دايع أ وحم وه كاذ ف 0 و لاف كغ دق ىلع نب ليعد نأ نودع لق لاق

 طظفحم مكنم ناك نه ءاساحال لاق مث ىماح ىلع ماقا دابع ابا نوزج ىلع مدقا ن .و اان وح

 عدمل هدية افهم دشن اقدام .عيبا يقف هروُش

( ٠ 

 داع وا هارد محا »+ داسفو ةم.ضإ نوعا لا

 دالل> موي و هدام اورضح »* يا هلاساح ىلع قرذ

 حضاو ع خطف نإ هناودب هاك حاولا 511

 دايقالا لسالم ر #* در> * تاذم لق هراد ن هناكو

 اا ةيقنإ * ط7 حداق ان هقانو نينمؤألا ري ددْء اف

 كحدحضإ دانع يبا ىلا رظأ اذا ناكو نوماملا كحضف ن'ةسراملا ىف انو اذه ةيش ناكو لاق

 كور ره نب كوح.0ن 6ع هظحح ( ينادح 0 هلوت ف ليعد بذك ام هللا وةكه بارآشيإ نا لوشيو

 الاو مكحلا دو لإ دعو راع نإ لا عن دعا يل مكاو هن اير 1 ركذف

 كيه نب هللا دبع نادح لاق ردا نب ىلع ىنثدح لاق ياه 01 هللا دبع نب سنأ انثدح
 يي

 تهنعو يددو رونا نيللي ةلذتب هفي 1 نه تبره ا1لاو ىلعنب ليعد يف 0 يرقحألا

 دود لم بابلاو دمك ىنارا ةليللا كل" يف رهاط 3 هللا د.عيف ةديص) لعأنأ ىلع

 ىللاقف م .ظع 2 ىلا كلذد نم يندب رز .ثقاف ةللاةك تح رب 3 هللا ةمحرو م 3 مالسلا ىلع

 لها ند ا ارط نعل قك ان نع نا ند كَ اور هم لدحر ينو كفاع عرال

 كي د.طصقان دشناف قا رعلا :

 تاصرعلا رفق حو كرد »* ورا نس سرادم

 كيدحا الا هللا كتتحر لاق مّ رخ َق> 7 اهايا هيدشناف لاق كم اههوسا نا تد.حاف

 0 -- ىح تنكم لاق لب تلف كيهذغ كسعلا لع كيو كس يف دب 00

 هدد نع ةم هسا 00 قا ا هت لوي 0 هئدملا ل ترمه مالا || هيلع دع نب رفع

 ل تاقف فرص: يو م ونا م تعد لع لق مو يع ا لس لا لوو ذأ 3 ١

 ن نيسكلا ( ىنريخا نسما نام ظانا لاق للءعئاف كوسا د نا ا و هللا كمح رب د

 0 ارسانب بوقعا ن 6ع ىمياا هب و يمنا 0 قدحسأ يف :*دد> لاق يكوكلا مساقلا ش

 00002 أر ىلعو ةرصبلا لبعد عما لج تنك لقؤيقتلا ودنا 3
 لاقف ءاحف هيلا مالغاا أءوأت يبا عالا اذه ىل عدا هءالغل لاقث ز> باث يف لفري يبارمعا 1

 لاقف ركب يبأد وهر٠ لاق تنأ تاللك لو لأ نم لاق را يف ن« لاق لجرلا نمي ليعدهل || ٠

 2 فرحنا لبعد ' 1

 تاعفلا قي ار 8 3 ا لأ ناذ :
 تاطبخلا َنَ يأ اذا تناك نإ يدل وزال.ءع ساق ئه هاذا ناكف 5
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 زأءركف تنأن ميلا رغالا هللاقف ىنالكنأ مداعزب و ري يف هلوقي ليعدلر مثلا اذهو لاق
 سعاشلا مهف لوةب نيذلا موقلا ىلا يمعاانا لاقت مهو>مف ةعاز> نه هل

 تاننثلا وذ دادعدلاو ةز»>و * رفعجو مم ريا ىلع سانا

 تاروسااوزاقرفااو ليري>و # د6 م امون و اذا

 111 يكوكلا/ ينربخأ )ىتت ص تارو لاو ناقرفلاو لي ربجو د ىلاىلام لوقيوهو يبا عالا بئوف
 ا هل ضرع لغشب تل هحاح ماس نارود:٠ نيرضت ليعد 2 سود..ع نا ينثد> لاق

 ماس ينب و>مب لاف امود

 ىلاخالا نياتع ىلإ + دو لالا جاو
 7 كطاور ل ائمزا ء# ظالغ ةءيد 2

 مأيأ يف ةزازولا دلاخ ىنانب دمحأ ىلوال لق نورهب نودنم ينثدحلاق ىكوكلا ( ينريخأ )
 هو>م ىلعنب ليعدلاق نوماملا

 اناعاق اذ. تاباذا .#* .ةرم دل ونا ناكو

 5 ادحاو مهارذف# هنطب 5 3

 ادلاولا هيشتال سفان> ه«دحا م نم ضرالاال.هدقف

 جلل وبا امدح لاق هيورو. نب مداقلا نب دم اند لاق ىلع نب نسما ( ينريخأ )
 لب لالا برهف هلو هليتغا دي ربنا البعد غلبو هاد لواعل البعد ضغبي مصتعملا ناك لاق

 ا

 برغ.هئيع نءعمدلاط رغب ضاؤو # بد شقد نيدلا تاتشل- ب

 « ةياده اذا نكي مل ماما ماقو

 يردحلا هلا ندب وا امون .كلع * هلع قات :ءاسألا.- تناك .امو

 « اوساتن نيذلا لاق م نكلو

 لك ملا نما نءانات" لو« همس يتكلايف شاملا يب كولم
 بلك مهنمانو اودع اذا رايح * ةعي-فيكلايف فركلالهاكالذك

 باذ هل سلو باذوذ كنال « ةعفر كنع مهلك يلع ال ىناو

 بطخلا مظعذا نيضاملا فاسلا ند

 بركلا مظعدقو سانشاو فيدو © مهكلم ساسذا سانا كمل.عاض دقل

 / بعش هل سيل مالسالا اط لظي *« ةماث م ناورمم نب لّدفو

 هس ري تايزلا كلل ا دبع نب د لاق مصتعملا تامامللاق نورهنب نو.ءيم ينثدحلاق يم( يف ريخا (

 نوفد.. ري ريق ريخ ىف * اوفرصناو هو.يغذاتلقدق

 نوره. لثع الا: كلثم * تدقف ةمأ هللأ رج قل

 هضراعي لبعد لاقف



00 

 ناوقدَم . نعل نيف ارش: ىف '* ؟اوفرصتاو هوينع دإ تلف دف

 نيطايسشلا نهالإ كتل> « اق باذغلاو رانلا ىلا ىهذا
 0 نيملسلاط ره * نم ةعب تدقعء يتح تلزام ١

 اموب. ىلع نب لعد دشن ا لاق يناح را رمع نب ه# ينئثدح لاق هيورهه نبا انثدح يم لاق

 لئاق مس ملو باوجلاو نيتيلا 0 ةرصناو ل تاق -ق © ءا ا لوق

 شفخالا ناماس ن. ىلع 1 رعأ هللأو ه هريغ الو كلا ديعنب دمحم ىلا هيسأ الو ة ل را

 ٌ 8ع 0 كلاي نعام ءلاوب ؛ كولم# تايبالا هذه لَ ا ءد تلاسلاق ديزي ندم تان لاه

 نأ دارأ ئدهملا نب مهاربا ًاران هربق هللا اشح نه لاق اهاق نفدل تلقف هل نوكت نأ كي

 ندع نيد لاق اع ىلع نب نسحلاو 0 0 ( ءانإ ناش نامَعف مصتعملا يل يرخغإ

 هندشنأف يلايالا نم ةليل ربدملا نب دحلا دع ققنك لاق ناك ن”دح لاق هيورو* نإ مساقلا نب

 : هلوق داود يبأ نب دمحأ يف لبعدل

 ال خا نق كا * ءونأ داود يذلا اذه نا

 0 نثدنع يرعشت يلا « 55 طالو هما تقةحاس

 ءايشا ناتءاي نيماقع نم يدواص نيترخص نبب نهءاح

 ءابالاوتاهماالا ' نحاوت مه ام الو حاكت الو حافسال

 كَ طوق وح ليعدب ىندح يل لاق من السديد ديرب هناا لح تأ عل أ اهداعتساف لاق

 ا تايماف 4ك ل كو! حاع قا عب ثنلاو ءافلخلا ءاحهب موسوم ليعدال تاقف لكوتلا

 2 لوثأ نأ تردق ا ردملا نب ةحا انآ تهد الاف كدللا تلا البعد تيقلمث

 لاقرير> ند#مم ينثدح لاق هيو رهن مساقلانب نع 50 لاق نسحلا ) قر 2 تلك 9

 هيفهريغ ل امو ا اهب ودعم لب ءدإل هدد>و تدم دا اذه بوّعل نب هللا كيمع قذشنأ

 ديبعلا كدعل ام سأل - نكلو اعذق لئاش تسلو

 لاق هيورهم نب مساقلا نب دمحم انثدح لاق نسملا ( ىنرب>ا ) ةئبالاب تيبلا اذهيف هيمري لاق

 0 ي“ كدت ليعد يللاقف قلاولا ها و مه دعا ىبأ ءاحدقو ة ةردد .صلاب 0 عمتتك

 احدي ىلع ىل.أف ًاساطرق ١ تح رخأو مأ تاقف هيف

 اودقر وألا لهاا اذا ءازع.الو ف2 ناد الو ردمألا لإ هل

 لعل هنإ حرش شع ماق راو »* 0 هل نزيل تام ةقاخ

 0 لاق يم ( ينثدح )
 يع نيرع دقو لعمل كلق لو ماس تا

 كح ودل تاَقف »* ايئاوه ند ي وهلا نسل يتاذاعأ . اهوأ بهو نإ نسحلا مب حدممل هدم ص

 كلوق دعب اذه هيف لو

 اغلا مئارلا كاقس ربخ .# ىداحاي يللا لحم نبأ



 2غظ51000 1 ا

 ار اا 0012 ا ب ا ل ا جمع م و جسوم ب وس دمع ب ص و سس ١ سجل
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 كلوق دعبو

 اح.طافدلا قالك حيو لاملا « اهل تلق لاملا نيا ةمالس تلاق

 كلوق دعنو

 جلا ىرجم انفايسأ ىلعو * يدنا يري انناسعأ ىف
 بة نم من ينأرذ> و ين“ مع دقلوهللاو تقدصلاف عفصل كلا نع آل اهانإ هندشن أول كارأ يناهنلاو

 ىلع لبعد بضغ لاق يرسسلا ينأنب نيسحلا ينئدح لاق يزئعلا ينثدح لاق يمع ( 6

 ءانأ وحب لاقف هنع هغلب 'يشا ًايدق هبدؤم ليعد ناكو ثحشالانب, دهم نب زفم> نب رسعن ينأ

 0 970 2# يداع «# ثعش .الانب دمت نب ر ةهحام

 ثلت مل اهث نا ةراوس «©  ةيح سراع ىب سراع مع
 ثبعي مل اذا ةدلاوا يزخ #. نم زاح اذام رورغملا ميول

 ةسذ يف ل ما يف تب رض.يتح كندبو ىندب نا هللا ةنءا كيلع هللاقف ثعع هنقلف لاق |

 ىذر وأ ةيفاقلا يف ثءش الا نإ مساو كهسا قاشا الا هللاو ينال لاقو كدعذف ءا لا

 لاق ىلع نب 0 يرافق ني كعحالا ءابآ ن اريخ و كانأ لمخ أ نا

 لاق ةزرا بقلي ناكو يراقلا لهس نب مهاربا ىنئدح ع هيوره* نب م.اقلا نإ دمت 6

 هلوق يموطلا دي نب لش 0 نا تيتك لاق َيعاَ ها ىلعنب لبعد ينادح

 بامكلا دنع س لخط قالو] ريكستتالا هب داك قردملا افا
 كاتيا يدمر طلو ب# ىلا نيستا ناك فرو
 باقعلاموب باقعلا راذح نش ىلا .ةذل مكر اونوكت نا

 باسحلاموير دص يف يف اوعفداو * يوعاو 1 امو يوعدف

 ناكويزورملا ىدعنب يدوعف ىنثدحلاق هبوروم نب 1 لاق ىلعنب نسملا ( ينرخأ )

 ةيزورملا دجسم يف ثدحي يبس انأو ىلع نب لليعد :تء.س لاق * ئط ةبحر ف ةفوكلاب هلزنم

 يحز اف تثدخ | ام 0 ين دشن أ ىل لاقف مالسلا اهماع ىَح 0 هوهن ' يلع ىلع تلخدلاق

 تاصرملا رده يحولزيهو ن ةوال# نءتاخ الاوادم

 ٠ وق ىلا كما 0

 لاق مث ةعاس تك 00 0 أر ىلع 00 8 2 هيلع ع يح يب لاق

 لولا 2 يف ام يذلا 0 5 ناساف أ تاع || ا هه 1 تدهن ي- 5 2 ىف

 قح تدعأف .دعأ ىل لاق من يرخأ ةعاس كف تكسف تكسا نأ يل مداخلا اهواَو
 برض م مهرد فالآ ةرمشعلا 0 تايم ثالث 0 ك لاَقف او 2 ل تهمنا |

 مداخلا 5 4 1 5 1 هلزع» يف ن. 1 لعل ديعل ل تفكأو نكت مو ةجسأب

 31 ل ةعيشلا قى اهلوشا ,مهارد ةرمدعلا م مثرد لك تعف قا لأ تمدقف

0 

 فدشادفسبلا لى نب سويف



0 
 اج هاج تيد ا ع عن و حل م ل را دج لص وع رطل 2 ل حج 22 ب ا همس ع حسا

 ال.عد نا دمحم نب ةفددح ينادحو هبوروم نإ لاق هيدّوتعا لام قوأ ناكف مهرد فلآ 35

 تناك ةيجح عاش ناكل يف هلم ةسدأ دق ايون 0 هيلع اضرلا ن 75 بهوتسا هنآ هل لاق

 0 0 مهرد كل نيثالثب اهايا موعد نأ 52 هريذ | 0 لهأ غلبو اهايأ هاطعأف هلع

 الاو لعفاف لاملا د ا ين 500 3 هلا 1 2غ هئم -ا 4 را يف هءاع 2

 كلذ ' ىدر 5 مااطن نم مد رذو 05 5 0 9 نا 3 0 مالبنلا 1

 يد-ولانإ مهاربا عيوب ل لاق ا 0 عقدا نب داح انثدح لاق:ديزم نب د#ث ( نرد ( 1

 ا مهريسغو داوملا تاوعاا نم تاع هيلا أك دق ناكو هدنع 3 لق دقو دادغ ْ

 مهلا جيخ نأ يلا هم 5-0 هل نوري الو اي 7 م6 ها ا 0 ءاطعلا مع سدةد>اق ىسانلا

 دادغي له أءاغوغ نم موق لاق هدم :ءلامال لان م حرصف اودضو أوعمتي 5 دقو اموب هلوينر ْ

 تار اهنا ياذا اذهل هالو تا ةنالا# بن العا اذه لحال ينغيل انتفيلخ انيلا يا

 هلوق ماياب كلذ دعل ليعد يندشناف مط ءاطع نوكذ

 ط.شالاو درمالا اهذتلي # ةئنح نوط_ءآ فوق

 لع رو نسكلا لؤدبال * مداولل تايدىملاو

 له ربلا ةفدي تمم يفلح »ا هداوق'ىرو دس

 ةمادق نب رفمح اهف يندازو

 اوطخت الف مزنلا حمصو * مكفازرأب كلا مح دق

 اوطحَش 4 قلخلا اهف لتش # ةمؤشم مهاربا ةعب ١

 9 دمع نب حي ىلع وبأ ىف ن”دحت لاق :هبوروم نبا انندح 'لاق' ىلع نب ندا ير

 0 نأ الازد سم اد خاف ا رءش لوش تفلختم قيد ىل ناك لاق لبعد ىنثدح لاق بناكلا

 اموب يندثناف يندشنأ اذا هنع

 ذاوفلا هن نمل ف 1

 يزاخلا لذنم قش# هبال ناك نم اجو

 لوالاف هلت اقف هطقنسال لات ي ازلا ىلع يلا ١١ تيبلاو ءارلا ىلع لوألا تبلاز زوال اذه هل تلقف

 انندح لاق نسحلا ) 1 ) هلكشب وهو هطقننال هل لوقأ انأ لاقف ضوفخم يفناثلاو عوف صم

 يف لودي ىلع نب لغد تءاس لاق ياغرفلا نومدم نبايركز نادم انندح لاق ةلو رت

 ايهل لاقف مس و هيلع هللا يله يب :| ىلع ليلا ديز لذد لاقف هياع هنركناف كسل ىرد مالك

 انثدح لاق نسحلا ( قربخأ ( كريغ دبر كلل هقصو نود هدب الا ىلا ف صواي كا

 نركب ةدرست هديل دقو لبعد ىل لاق لاق دهس نب هللا دنع نب ىلع ان*د>: لاق هيورهم 'نإا

 يرحل: قاريهنلا: ءازبلل نب :ىسعيف ةجراخ



02 

 دود د قدك 4 2 د دوّمءم هريهخ ُق هرانز

 دودقم يذق 5 هناك هلوق ىلعا ب تان م اوي تادس> ين. ل11 هللاو لاف |

 اة لوف لع نب لبعد تءءس لوقيظ حاملا تءمسلاق ىعازلا دمع نب مئاه (ينربخأ)

 00 نجلا قولا رعشديف لوقأ انأوالا هقراش رذ موب نم م سدأ ةئس نيس

 ثرلا ينأى عت اخد لوب ىلعنب لبعد تءمس لاق فاق ”دحلاق هيور+» ن مس ءاقلا نب د#

 اطلك دوى رمخ نمتدح الإ ت رحلا انآ ادهام تاقف يت ناكو هدوعال جا اف دقو نيمح

 ١ عشوميف 00 ل تلف تيما أ نطو حافلا ىف طلغف ماما

 احا انمدخ ل وكلا م ءاقلا نب نيسحلا را لاخلا هذه ىلعو مضولملا 0

 ا دقو نومألملا د 0 10 لاق ةدعسم نإ ورم ينثدح لاق 3 3 كح لاق ة هقدص نبا

 ولالا ةعا د رح 8 ىو لاف 0 2 3 ور يي : يأ 8 الا هل لاق

 | هرسث نع ا ءال 3 ع نمو لاقف 0 3 صهاطف مهلاوم 3 00 نزر 5

 | يتح هنب لهاهيلع م م لح ريفلوقا 'يشياو لاقف هيف كدنع 'ىث يا تاه لعد يوس

 ةئس ءازابمهم هع لك لَكَ يح لخبلامهدوجو عنان مهلدبو ةءاسالاب مهاسحأ نرَقف مها

 هيف لاق نأ نم كلذ هماع و ءالوو ةليزهلا ءاطعأف صم ىلاهلادفودقو ةئم

 * كح نكو انيف بلطح مولب © ادئت.تاحلطلاةحلط يدن برضا

 ظ * امرك الو ام'ول ال سحم الف # مرك نمومؤل نم ةعاز> جرخم

 | ىهاطن هللا دبع لجسم كحدحعذي لع>وماهداو هفطلأ وهصوغاام هللا هلئاق نوم أملا لاقف لاق

 | لاق ناماوملا ريمأ تنب'لهأ يف هل انانبأ ظفحأا لاقف لمعدل هللا دنعار ظنفحم «ىش ىنيأهلاق |
 لبعد لوق هللا د.عمدشتاف كحيو امتاه

 اال رولا نسل مانا رك تارانملا مالا .اعروت انتم
 تانكاو تاراج رغ ىلاوبصأ هل هتبالأ نم بيطر ىنصع ما
 تالااهإلا نتم نع كلج 5 فذقاو# هلطمتافنامزرك ذ كنععد

 تاماركلا تدب ينب ةادطا ومن © هلئاق تنا يدم لكب دصقاو

 ”مهريغ فصو يف هلايالام مهرك ذ ديعرب لانو لاقف الاقم هللاو دجو دق هنا نومأملا لاقف

 هيف لاقف هيلع رفسلا تلح لال رفاَس 0 0 نومأملا لاق

 كابا

 عولض هيلع تمض اع نقطن © ةربع قبا وس كلما مو تاقف



 (:؛ه)

 عييمج وهو داع تبث لليشو * اهابش قرت راد مكف نيس

 عيبرو ةبدج سانا لكل * ىرتاك نهخرص ىلايللا كاذك

 قح قيلسمو ىريحهو يرفس يف ينبع بصأ تارسالا هذه تناك الإ طق ترفاسام لاق 7

 الاق نورا 6 نسحلا ب دعو دربملا يف 100 لاف شفخحالا ناماس نب 08 ىلع (ينربخا ١ دوعا

 قوس يراك ماو قبو ضع! يف ريدا كعمل 3 مستعمل نم ايراه ل. لالا تجر 3 ليد لاق

 ىلوو 0 ف [ديدش 5 ينبعتا نقو يحن الغب يف

 ةقلعلا تشمل كدعض » لجحر ند ماي ي ع

 نان فرحا عب الث لاذ ثلا ن م هلءءتساام ا ايل تر آنآ درا اأو هل

 اذه ند كا 07 ىأ نك ىردأ [ئ 0 1 0| ا كان كك لات ىفاب رعشلا اذه

 1 ةروهشم نيش اط لاش 37 م هنرذحو 0 رهاط نب لع كك 50 ساحب توضح لاق

 يبفهسأرببيش ما د لدحر نم ماس سب يحتال

 تءهلعق هذه يملس بدععت لك ام اط تاقف # بيحي كاذو يماس لق دقل # هدم تنغ مْ

 ةركفتم الو ة 0 ه4 ريغ هل 4 تااَقف 0 عمسال 58 ثدعأ يفا

 انحعيف احم ف ا 90 »* يدب نئلا حارب ال نأ ييفلا كلبف

 با وطلااذهظ حاملا فادبأ و هللاو رج نأ تاقو 4.« ة:عرس وهن د> و 00 نمهللاو تبدو

 و رظةسم هئم ا ناكل

 85 توصلا اذه ةيسن
 ههدق

0 

 باشا طفلا 0 »+ دا ةربك ينتبيش امو

 لج ىنادح لاقةمادقنإ رفعج ( ين *لل>) دم أه 0 5 ِن م يلع س ول !الوأ لقت حملا ىحعي طءانعلا

 قي ضع لك وهببغل اظفاح هلة ريثعلا ريدك ليعدل ًاقيدصيبأ ناك لاق يملا ىحب نبدحان بلر 1

 ىر# يف لقت فييقخ هيفاش رطلاو ليعذ 7 قاد ممص نم قات غويبأ ة هورنص ٠ نه ووف لع دلديف

 نة رصتتلا
 بوذي داك ني> اقوشتيضقو * بوه نأ نيح ىليل فيط يرس

 بيشو ينل ئوش انزال الو دلل لحي اقورطم رأ مسن ١

 ل_عدل امج هيوؤر م نباو رهاط ينأ نب ىحب نب دح | ن نع نيديبلا نيذه. يم ىندشناو

 نم السبع تلأس لاق دعبب ينأ" نب هللا ديعااتندبخ لاق ىلبملا ريصن لإ بوح ( قاع ١
 ميهاربا .اراث ءريق هللا مرمضأ 100000 ا.ءلا ىف ينبب كوله #* لوش ىدذلا

 ١ م ف رئعاو ع هلأس هنأ لوس نإ ريزع ءلا داع ينادحو تيه ا نا لاق ملل نإ



00 
 تي ب باسم

 |سمأ هيلع مك : دقناكو نيسحلا نب رهاط يف همعل ل.عد يخأ نا ينددنأ لاق ي ع قدح )

1 0 4 

 دن نيعو نيع ناصآقنت # ةدحاو نيعو نييع ىدو

 هدلاولا رظدب هللأ هع * ةدعقلا ليلق تاطنلا 00

 هللا دنع نب رانيد 0 دلو لبعد ناك لاق نوره 3 نوع.٠ ين دح لاق هظدعح (ينثدح)

 راكد 1 ى »2 ملا انعفد يد « ان ل هلل انقل هع لازام

 رانلاو سمشلل أددسام لاطدق »* امراع عطقت ش نيدحاع نيددغو

51 ٠. 

 اذا هس هيبأو ءاحر نب نحلاو مه وحبي لبعد ادا كوت لهس نب ندا ىقو امهفو لاق

 0 ءاحر ىنباواسح عمبإ| »2# مرا كول يف هاورتعاف الا

 مدس ع ريغل رائدب حمسأو *» ةدايز كاذ فوذ ءاحر ظعاو

 مك أن قى احب نكاك د م ىلع بيع ن هادر نا

 بطلا وبأ ينئدح لاق هيورهم نب مساقلا 0 اكدِفَت لاق ىلع 5 0 ا (

 يندعنأف هدنع مهدايأو هي هللا موليم عم ةبرهاط ل نع افرام لبعد ناك لاق قارحلا

 مهف هيل

 مولحلا ال فخ 2 يا نة 6 هاط ىقناو

 مورا مثال نع زبك * مأو بال درعأ ةنالث 0

 ميدق لوهحو ريغ الو نإ 31 نشر َْق ضعف

 مثل جاع هنأ جز يو ان يك ر 0 0 ال نة مودعب و

 منز لاج ع مولكو ع انلع مهسانم تك كك دف

 ةيطع نب حاص ناك لاق يلو 0 دو "لاق هنو رسب نبا 0 لاق ىلع 37 ندحلا ) كك

 ليعد هيف اق اطساو كر ناكوا ي(>-و 1 2 3 ند نو ةوعدلا اني 7 ه م>ضالا

 دهاي كلاب كك اغلا ىلع س * هيو طاص ينام ا ْ

 دلا ولا ةيز ىلإ 1 # ةهقلذ هل ينبع تل 0

 مصتعملا اه بطاخو اشي أ يف لاقو لاق
 ماحم كيلع ٍبدح *يتيصال وق * دول | ماما مامالللق .

 ماححلا ةيطع نب 3 ه ةعاص كنع ريفت نا تركنا

 ١ | مالسالا .لئاوط ن 3

 ماسربلاو نوعاطلا نم شيج  .ههجوف ودعلا 0
 ندجسملاي :*دح لاققارولا د#ت نب مهاز  ىفربخأ لاق نابزرملا نب ضلخ نيدمج (ينزخأ)

 ا مك اىل لوةيف سم ىلع هع و رعشلالوقأ تل تالاواس ا.عد ىل لاق لاق ىرسلايبأ

 علاسنمإ هد عئاتصلا ىبدل



 م

 اج للم لطب :نيذأل © اكلي -ةئآو بايشلا تا
 مهازبإ هاف نق نأ عر كفا كلر 5 روظاذ ُك .آلا تهذأ لاق ةديصقلا هذه ا امل

 دشدنل راند ةناماثب هل اع يزن 3 ماس وأ ناكو يفاطا ماع ينأ 0 حتفلا ينادحو

 كاقف هتع هرعش كثنب . ناكف ا مات ىنأ داثنا ناكو ا ًايبدأ ًامالغ ناكو هرعش

 لوقي يذلا ىلع نب ليعد وه لاق ليعد بسأ نع ماع انأ ىالوم تلا

 هردعمف لح هنق ناكو ملسمهافحف ناح رح هيلع درو رم هقيذاتساب ارم ديلولا نإ مس ىلإ

 هيلا تت ليعد

 [شماقم اس '[ااقو اناوه ف ةد 5 يدبتع انك ديغعإلا

 اممحا قالا هرا ا * أمم هلاك 25 دعا ين ريصف

 امله يت> لد و ىلا 3 اتلدتيااو ان «هلوصا أت عادت يتح يوبلاتششغ

 6 3 دق املاط دو ةريخذ * ىذحلاو اولا نيب نهتازناو

 أحق سمه كلدجأ م يت> تقر 2 0 كيف يل سل يناذعتالف

 اهحشتا هريص ئاق تدهد>و د 8 مءطقف 5-0-0 ١ ع كنف

 لاق ا كب ا قريخا 2كالذ دع اق لا ف ارحامتمت لاق اهدي تاهو ىوررو

 انطق دق البعد نا يلكلا نبال تلق لاق ىلع نب نيسحلا ادد لاق دخت نب مهاربا ينادج

 ناكول هللاو ةعازخ هيف ليعد الا لعافاب 0 لاقف ةعازت ند سول 3 سانلا تري واف

 صيشلا يبأ 1 هللأ دع نع يرخلا ينأ نب نيسححلا نع قارولا دم نب مهارب ينأدح لاق

 نيس دبع نا للطلا ىلإ اك دخلو قرر 5 و انأ تحجح لاق لبعد ينئدح لاَ
 جارسلان الف نب دمحأب فرعي لجر انيحمدفرص» ىلا ةكءن 0 5 اهال وشي >5 وهو كلام

 دقو ةيسقلا 2 ا 5 و اىعاش 57 بد 3 نسح هأ 8 عيار ءاقفرلا 85 3

 كالذي 0 مثش نا لاف اهانإ هلع ةديصق بلطملا يف لوش نأ هيلع انضرعف هل اندصقام ف

 رسه٠اندروو عن لاقف اهم 0 باطملا اهدشش هل ائاقو ةديصق ائامعف هل القنو 21

 دما هل ائفصوو ائمض وع رمق هاندشتاو ادعم تناك ذك هيلا اناصواو بلطملا ىلا اناخدف هب

 ءاناحم يتلاةديصقلا دش هنأ نأ نو ه.اع لذ دف هل نذأف 7 هلانرك ذو اذه جارمملا

 هدشنأ 1 هنع لدع هنادي نيب لدم املف اهايإ

 بترلا ةياغ يل تفاب ةهو: # لطم الإ لطم ض ١



 دحر

 تكلا ُق هاقلا 8 لئاسولا يف * هكححراشت نأ ءاحرب هند رثأ ظ

 10 لك نم دشا كلذ ناكف هيد نيب يهو هيلا اهللسوا يتلا ينك ىلا راشاو لاق ظ

 هدشنا مث ىلع هنم ْ

: : ْ 
 بصأ نم واهف بصو نم ناك ام * ىلع مارجلاتدملا ىلا ىسيعتاحر ا

 بصحعلاو دل انيب حدقت داك © ةرجاه لك يه>وبو اهب ىتلا ظ
 برعلا دستمأف :مامزلا طع © اطل تيد كن تضقام اذا |

 بحملا اوببااو انظم نينكر * املتسم نب راتسا,تترحتسا يف :

 باطلاو: وح رملا لجءامال ناو © هسملا لومأملا لجالل كاذف |

 | ترضحأف ردبلا ناملغاي لاقو هعمهساجأو هديب ْذخأف هيلا ماق مث كيبل كيبل باطءحاصف لاق |

 | انرودصو اننيعاو هئيع 5 اي كلذنم هل يماف تديقف باودلا لاق مْ ترمءذف علخلا لاق 5 1

 | اناإ همتكب اظيغو رعشلا ةدوجو كوي.لا نم هل قفنا امي هل اندسح ناكو هيلع ءاندسحو |
 كة 2 امايأ انثكف 1 انحرخو هب هل 1 4 جرخف مظعأو زكأ الع هلايت>او 0 ٌْ

 لاقف هنم ًاظيغ بلطملا ا دق لبعد ناكو ناوسا ىلع نب لبعد
 لدوملا كه> ويف قدمو نإ تابزذملا كب ره » قعلت

 اولذب تف امو تفرشو نإ مهرض ف اموق تنيداعو

 لوا درعا اذ اوه ع !.اقتلاام اذا كتاف
 5 نكو انيق باط. مؤاب *|ادئتمتاحاطلاةحاطىدن برضا هيفلاقو

 اهف لوش يتلا ةروهشملا هند. صق بلطملا ىللءد اهب حدم يتلا ةديصقلا تناكو لاق

 بحعلا نم اذزاىننلاوحرت »# باطم دلو رم4ه دعب

 باطع انئح انود>حاو وا # ةاردبلا ادد انورئاك نا

 ىلوم عم لزملا باتك هيلا ذفناف ناؤسا نع هلزمف هالو نأ دعب هايإ هؤامع بلطملا غاب و لاق
 ةبطخلا نءهعنماو هيلا باتكلا لصوأف هال اذاف ةعمللا موب ربنملا دعصإ يتح ءرظتتنلا لاقو هل

 هل لاقف ٍتاَتكلا هلوا' بطخعبل حاحتو ريتا الع نا املف هناكم دعصاو ربذملا نع هلزناو

 هارقف هارقك يَ ةطخلا كمنما نا ينرما دق ال لاق هنارق تاز اذاف بطخا ينعد لبعد

 ام باطملا يل لاو ليعد يف لاق لاق صءكلا يبا نب هللا دع ينادخ لاقالو زعم رينملا نع هلزناو

 طق كلوق يف.تركفت

 كلم اعرب اودح وزوار 6 هيرست انتج ايوزتاك نأ



 كو 4 دج و 75 1

 1 كلوق يف هللاو تا ركش 5و ىلا ساناا 0 ءكالا

 اولي م اماوق تمدقو د ,هرضاق امو ترداعو

 ىتليرلا لاس قم يمدح نايزرملا نبا( لاقد) ىلا سمانا سا 3
 يثايرلا اندشناو اذك راد ناو اد5 راتسا ىنءم ىلع زوم :

 نيلاقعو رمت يمسدقول ف يكف ©« ادي ا 0

 نيلاح احيفاو لحاوتلا 0 » اودجلا اصاقو اموقلاحس ا 2

 زيزعلا دبع ينادح كاف وعش ينأ 5 هللا دعاس د لاف ياهلا رصن نب باح نرجو >
4 

 4 0 هل 1 ضرلو ري لكلام هللا دمع نب باطلا دبعلب ءددصق لاق لهنا

 لقت سم 8 يعافألا يح + ل 2 0

 1 لقعت اف كنع 2 ناو # ةيس نكت كد ف ناف

 ادم

3 

1 
2 

 ا
- 

 قارعلا تدرو امأ كرئاتس

 مهرض اق الحر تعضو

 الملا ط_سو نزلا مسيياف

* 

 د

2 

 لسعد امرشا, 0

 2 ا

 1 ا تفوشو

 2 ا »+ تاير كب رود َّط 0

 لاظاملا اهلثم -ىدل تبطي # اهنيس#م ' ةارسدلا مويو

 لا وح انقلارود_- * انانتفو اذكر تبيلو

 اوك مهظحل * اهلاريمآأ تنك برألا اذا

 لاصتملا كبراحم نمو # اقللا ةاهغ سؤرلا كنف

 0 نه نوف 0 * -ةروو_ثم ردلا كعازه

 0 مظوالا تناف

 ١ لع 27 ءاللغب هريغإو هللا دع باظملا وجم ليعدل دربملا 535 لاق 56 ( نرخ

 اء م ناكو ور#*و

 لوا مهر 0 5-07 #

 ةيراهل وزع ةدقفو © هلآ »لع راق

 ةبر> هفذاصتا روطو# ةسدح هفداصتأروطف

 ءانغهيفو كلام نب هللا ديعنب بلطملا حدع خيش ىلانب.ناماسنب دحأ نع رامع نب يندشناو
 1 0٠6 وص 0

 يي هز "ان وول اهو تيت باطع

 لاقع ة هدم دار | ف + 0 ريثالا نءالاق مخااو لب هلا نءماع ةاكز لاقعلا ) | ١



 ( ه.0)

 اناك نم انك كذع ضرا ' نإ دمحم كاديالا ىدتالك

 ناحل لع دع١301 قتكاؤف * قاسم ََلب ربلاب ىتحل |

 ندقعان ءنادح د# نإ دجأ نءىلع نإ 0 قكلاطملا عم 0 وطلا لوالا هرب قري>ادقو

 ناكف ةحظب 1 دق ناك ناس ولعلا نم الح رنا نلطملا خلع هطخعس تح نا يودعلا ى 9

 عنم لبعد ءاح أملف ا ءايرغلا عع - نم باونالاب لكوف تلطملا هفاخو 0 ىلا هناعد ُثدب

 7 هياعدو هقالطان صأق بلطملا ويخأف نيرو قلق هج 7 طودلاب هعنتف هعنم يذلل ظاغأف

 ناطلسلا داوق نم دئاق لالا كال اح هللاقف بانا ل زكوملا لتتم وا يذرا الهل لاقف هلع

 ندمحاال جا>حلا ند مسالا ىكحو 0 ةروك ذم تايبالا لحرلا هدشنا مل 35 بضذغف

 لوقاءمدي سصمالا هللا جرخامو 0 دعسأبأ هةتضقانم بحس ناكو هي“ هريخلا اراض جارسسلا

 ءاحطا لو دعس ونأ هباحأف 0 6-00 دعسوبا كلذل ىم>فرازت لئابقابف ا يِأا هيديصق لبعد

 اءهنب ءادطا سو دعسوتأ هباحأف مهاحبف عا موز ىب نم موشب لا ىورو أيس

 نب دمحم نى نب هدد لاق هيو رهه نب مساقلان دم انثدحالاق فافخلا ىلعنب نسحلاو يم ( ىتريخا (

 اونسحاالو اهورقيإف موزُحم ىنب نم موقب الز ىدذؤورع لأ انيزرو هبالتعد يف هد لا مسالا

 موف تاقف لبعد لاق امهفاض

 8 ةاحعسملا عمطت الا ك تسحب 8 م تب موز ىنب نم ةيباصع

 لاف زحا نيزرل تلق 2

 نيءالملا ءانساو قافنلا ىنب ىفب ب *ضوعمهزريخ نم مهضأ رعاغضم يف

 نب دم اني ل ىال هناحاجم ف باسالا لوااذه ناكف كعسشالا ن ١ لاق

 ءاحطا جاه ىدذلا نا يناببشلا 2 5 قع ىنادح لاق يزذعلا ى ءءء لاو 0 نان ع

 اممتيبءاجطا حو دعسوب | اهنع هباحأف ارازاهف احه ل ةيناطحتلا هنادمصق ليعدو دمسىلأ نيب

 لاق لماك ىبا نب دا ىنثدح لاق مساقلا ن , دم انثدح لاق ىلع نب ا 0 ١

 وحمو ع ز<+ اف رذشي هلة ديصق ىفلبعد لوق دعس ىنأو ليعد نيب ءاحولا عوقو بسناك

 اهفلوقي يتلا يهو ارازن
 عولاب ءاننقعأف © اىعو اناط انانا
 رولا هانيقعأف »+ ضرب لف هانريو

 ةروهشم يو ل.عدل ب لوقت يلا هدام 55 لاقو دعسونأ بضغف

 صدلا نم ره لا ىلع 0 7 0 كلو

 رذعلا ةفلك ىنافك * هلل داو ىوه

 مساقلا نب 2 10 لاق نع ان نسحلا ( ينريخ ا ) كلذ كعل أ ءيسدب ءاحبلا م 2| َّح لاق

 ا ا ا ع لا ما لوقي وهو اموب يوزخنلا دب ىنأ ىلع تلخد لاق نوره نبدمحا ىنثدح لاق هيورهه نبا
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 قادم هيفا لو ىنحطشو يورف لذريو ىوري الف ردا ا ١

| 
 هيف تاَقف البعد هللا ةنمل هلع 3 ا ينعأ ينا 7 ند اقف انأأي 1و

 و
 نراوفلا سالنم 0 ل
 نيا نوددق ف ىغولا ةمود> الوال

 ساوقلابمضربغ #* فاق راثوا بريض

 ىقانطلا روهط ريد#_غ دا_لا روهظو

 سراضي ل ند ب ورا[ واص نموسل

 سراقملا مارك نم #* ةيق سرغ ينأب

 سطالملا مث ةر هللا

 نسما ءام تس لك ان يد دنس 0

 يف 0 ةسس 20

 سانعلا ىدم 0 » ذر 8 نودك .

 سلا الا ءامد ءا# أ والاب نو_ضوو

 يف وه لاقو رعشلا ءاملع الا اذه انرصم يف اهلا تفتلام للاوف
 ءرئاودتسالا قار تر
 هرطنق دقع هتلذ * انسحم مارت و

 هرطقع ف تاق نإ هتسايف ريالا يروا :

 ند ه4ةّيدوس الا عص وع زات>ا فق لفسلاو قاد املا ةرامو تاعكلا ناي د اور دقل هللا وذ لاق

 ع 2 7 هئم تلا ىف ندا ند 0 «و هب ىف نديعرف ينأر#إ ند - هب كورا 6

 00 ١, نب 0 ا ورمع ينأ ن هع يدم "منا لدا

 تك ضقاني ى وأ هتدئصق هياع أ رقا نأ المعد د تلاس ىنا ىل لاقف يعا هي

 اعز الا كك موالا كافك « اةىظاب كمالأو ند يفأ :

 ا 2ق لحر كعم نكلف ب رغو رابخأ اهف ن ا أي لبعد ىل لاق ليعمسأ ىل لاقف

 ب رعلا نسا لاقف ىلع هللا ىل ًاَهَدَص ترتذ>ا دقاهل تاقف كن .ىلعنوجأ نوكيف هعم 5

 ةعير ناسش نا اقف هع 5 نا لاق ناش يف ند تاق ترعلا ىأ ن 0 لاق مم تلق وه

 بحيو للتي لل->ر هنا هل تاقف هموق يف ه 000 لحرب قمن كحنو ىل لاقف

 ير ادق لاق ها الف ه اا انرمصق.هب , ينتاف هيج زا لح لدن ىف لاقث هيلعو هلام عممسإ

 الكل كياعو كاللام عما نأ 97 هلأ نم الجر تاكا تررس اطيب ندحلا وبأ كنع

 هلوق ىلا ةديصقلا يف انيهنا يم > رعثشلا هيلع انأرقف نيغل
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 انيطينتمأ ا اوناكو 2 ار 1 ةذن يانم

 يبو للا دعس انا يفعل هدم 0 و هللأ همل لاق 24 تديلا اذه نيك نا هللا داع لبعد لاَقف

 9 7 مث اهدحب 7-3 درع هةنعم تناك نان ىلإ دعا ترضو رسدلا اذه ىف هللاو.هسد

 نيدو ءاحطأ نم هدو يدب نك أم دع أ دادغمس ا يف ءام ءاح كو 3 ثتردحي هع مكثدحأ ْ

 تاقف بايلا 2 دو لاقف ى مالع ىلع لذد ذا اه ف ءوبغأ 11 ةأودو هفيحص يدب

 ناك يذلا دلو ةاودلا مف عقرب هتاف ,ىالوماي 5 هللاو لب كعاس يأ فراع وهو لاقذ ت ثب , نك هل ْ

 يناب عا يذلا هلل دخلا لوقأف يس يف هللا 0 تام>و لوذدلا وذل تا يدب, نيد 1

 وهو 3 تةلسو هللا ا 4 ءاددألا ناكو #7 0 دو 3 ارعالا كته نهد هنو ٍ

 ىلو تاقف كدنع ىوعد 4 ءويلاانأ |نأ َّك لاقف 00 0 يابا كيسا 0 ع اياب اذام ىلع ا

 اندنع اولاقف ناملفلا لا ءمم 0 ىلزنم ىف ف الاو ص انام كد هع ناك نا لات كينحاام |

 تارك هيفق قىزمىلا ته>و ا هب رمال - كدت لوف ديد قاشاو ةياغ لاَقف ةيسمأ ردق 1

 برطُف هاينغف نيمالغلا تسترد دل دلل نع للف انناوقا 3221 ناءاملق اجر

 ذأ امه مات نأوع ا انأأي كنا يتجاح لاق من ةعم 0 0 - ءانهلا ٠ ندد. ا حرفو '

 9 هدم اظفح دق لاحم ّق يد هناعم سام ة 3 كل نامالسخ || ناكو 1ك كك غ 2 يناشغي

 9 عطقت او انندب ةواد_ءلا ت.هذو هر كتل 03001 دق كلاهتش انآ هللأ نادعرس هل 5 اهانلو ا

 ا ةةغرك واو لع كلذ قي نسلق ثتلعف الا هللا كتلأس ىل لاقف اذ_ه ىلا كتجاح اف
 كرم لاثق دير اه ءودغ ناملغاي لع نيام ىعسابأ يزنأ ئف يف تلقق هتلاس

 الا الا ناد دس صوف دي اناا

 000 8 الك نيرورمم امو الز اق قفصيو بارطيو ةيفتكو ةشأر كرحم وهو ءونقف

 ىلا فرضنا دق مم مالغ اذاف بابلا ىلا هعم اوجرفت يناءلغ ترمأو فرصتاف ماقو

 | ارزق لاق كلا اهنفحا نأ يعاو يعورخلا دع ةاوبأ ىلا ايد لاقو ساطرق ةفطش

 امف اذاف

 200000 يت> تساف د ا نع ف ليعدل

 الس ع

 0 »ب اتمرك أف هني انلخدأ

 هئاجه .ىلا“ تدمف .ىلع امهودرف لاق ةاودو ادل> اوناه ةلعافلا نبا ىلع ليو لاقف

 لاق ىلع“ نب ندحلا ( ىنرب>أ ) هيلع ةيطنسالاو ىلع مل- اهف ةنالث وأ نيمو» دعب هتيقاو

 ع اذه هريخ ثدي البعد عبس هنأ دعس نب هللا دنع.نب ىلع انثدح لاق هيوره. نا انثدح

 متاقلا نب دن :هع اتادح اق ىلغ:نب نشل ( يتيح ) ىزلا داع ركاذف ديس يل



 ( ه*) 1
 1 كل دف ل 536 6 ا ا اب حط و ل ل د رج ل تمسك جموس دعس حمس قطا ظ

 داوسلا اءملعو ةفاص ,راأ يف لعس أ قل دق الابعد ت 1 لاق لماكك يبأ 501 تاع ىنبدح لاق

 شكرو ان راه هيدي نيب ع قر هعئقف دوس ينأ ىلع لعد: دعف ا.مفاتكأأ ىلع اهاف.سو

 0 عم ساجيادعس بأ يرأ ت :ك و لاق انع باغ ىع هبرة را

 ةييفكو امج سجن: طع لا 9-لا 1 نومأملا هىضأف ابن موف هلزوفرعنال مهنأ اوركذو'نومأملا ىلا هنم اوملظتف نومأللا راد يف

 ةليوط ةديصق نم كلذ رك ذي هيف لبغد لاقذ اباتك كلذب اورتكو هنم اوفتناف هيفنب
 فق دهس بيرل 1

 هيازخ هولا +2 مىمديصلا نا ريغ

 هيا سالانبب وهف * هلعكصلا اوك
 هاذا ءانحق لقا < اعرب لكنا اخلق

 تت ساكورا

 نك قيواا) نيش 1

 ًاضيأ هق لاقو :

 : ارفقلا كتماهقوف اونش 0 #:ةسماعم دق ىلا كاان 5 مه 9

 ىلع يأرف لبعد رظنو لاق دع نبا ديعانأ لاق هسن يف 'ئش كلذ دس هل لقاذإ نكو لاق |
 ىلع نإ نسما ( ينري>أ ) يعد ىلع يعد اذه لاقف داوسب اغوبصم ايورم ءابق دعس ىنأ
 ينيقل لاق يداملا يلوم ناورم نب دحأ يوك لاف ورع مساقلا نب دمع انئدح لاق

 7 كيبأ ىلا كتناكت سردأ 00 +[ ل نا قيرطلا رهظ يلع يوزخما ١

 روظلا تيلص املف هب كئيحأ اذ وه تلق تايرازملا رتفد لمف اف لاق هللا كاب ملو تل
 نم يرظنا مهأرداي هل ةيرال كوش هتءءسف هبا تققدف ليعدب ترر 0 رتفدلاب تح

 م مهأرد وه شيا هل تلق تاخد اماذ هل يجفا لاقف ناورم ن دا هل تلاقف بايلاب

 رتفد تلق كعم اذهام لاق مث مهاردب انيراوج انيمسف ريئاند مكيراوج مييمس لاق ءامسالا
 نم 06 68 اف هعم ىلع نب ل.عد نب ىلع هنباو هيف رظنف هدخاف تاب رازبلا يف دعس ينأ ر هش هف

 تب ًايهيلع ناك اك لع هنباهل لاق * هناز>ا ك.اقىلا تلام * هيف ل ىلا هرعش ىلا هرظن

 هنم رمشأ لاو تنأ ناي هللاو تقدصلتخد اقف ههنارحا كبلق ىلآ تذاع اف ءريش يف لا |
 ءالمأ ليعد ىلع 1 هن مثلاق

 لحال هوحمب 00 وأخ 5 قاع رسلان[ س0

 دلال فيك روح يلا نبا يف نمي بحال يبا :
 د_ةع هلإ تبا انقدارا دقف * اثنع انقلا تعب هب تعمس ناف

 لاق ليعددتع ن 5 تلك تليقأ نيأن هدحأاب لاق دعب نم 2 ايلف كس ىلإ ىلإ ترش |
٠ 

4 ١ 

 يف هللاو قدص لاف هرعش يف هنبا لاق امب هيريخاو هيف لبعد رعش هتدشناف هدنع تابعد امو  208د” رب* هم دا ع نشل /" ىو قي

 تيتكف بتكأ لاقو ساطرقو ةاودب اعدف غاب دق تاق وه نس يأ
 الغ و داسالة ضف نع ءاملاو »* بهذ نمءاءمصلا قاخ يذلاوال :

 المح البعد ىلاست تباصا ولو * ليح هتاعإ فق ليعد ىل كلوش

 الحر هفلؤخ نم هلفسا ناك ول نإ لح رن. تئشام ل>ر لل.عدو
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 لاقف دعس وبأ يناجم مث لاق

 قوبغلا يفو حو.دلايف كيرش * قيدص يبون يف حار ودع
 قيتع ةيباز نبا هنطابو « مع نبا ءر_هاظ ناه>و هل

 ديراولا ءابأ نركب كلدك © ارم كرفيو امر كرسي
 انوا ايدج لاق هيور عمان م.اقلا ن اد#ع اددخ الاق و نإ نسحلاو يد ) مر ظ

 يناىلع اوعمتجا دقو دادغب مهو موزحم ى ترضع لاق يم اس ينأ نب ريهز دلو نم خيش 0

 ءاحه موحمو موعطقي ناو لعد 8 ١ اوفاخ دقو ل دحل 8 ري«دو هش 0 ام لعدس |

 مهم سب هقاذت> ينأ هنا دحاو ريغ 0 5 هنأ اوديشأَو اناتك هيلعأ كب اع مو.عل
 اةقيخا) هولعف اع انواع 0 قو 'ىرب ديملا نب دمعلا 18 هيلع شةنف شاقنلا سس 2

 ىلعتسي ناكدق ىم وزذملا دعد وأ ناك لاق ديزب نب د# ىنثدحلاق شفخالا ماما 0 نع

 هذ رو 0 ليعد ءاحه هدشنؤ نومالا ىلا لذ دب ناكو 0 5 ىف لبعد ىلع

 لوقلاو كريغ دب ىفلطابلاو كدي ىف قحلا لوي ناكو هيف 7 نومألملا دنع دحم ]ف هيلع

 دعس ايأ وجوب لاقف.صيشلا يبأ نبا امهنيب
 هراقبلا ناطعات د02 2 انا ترش
 ةرامالا راد ىف سس مالاب هل ددص ا

 هرازفنم اموب وهو »* مع ند اموب وه

 هراغ باسنالا ىلع د 0 ينال مول 11

 هراشالاب اهاعداف * 0 ته

 اننا 3 ىنأ نبا هيف لاقو لاق

 كموص نم ضورفملاو س ك0 يم أ

 3 كمون ىف لحب 0 8 لف قا ت تاقأ

 كموك يف تنا دمع لابو العا

 تير يكرصما دف كس هد اولا العلاق لوف

 ك_هوق نم أ مل اذا # تئش نه كأ ىنعدو

 دلاولاال ةينكلاب فرعي * ىعاش يتف دعس اول 7 لق هفلاغو
 دثانلاوهوشناان ءلض « انادعم يح ىف دشنب

 دقاف ىلا ادوقفم دشرأ « ملم ىلع: هللا ةمح رو

 تعم: لاف يربطلانامع نب دنا ينثدحلاق هيوره« نبا انثدح لاق ىلع نب نسا( يري ا (

 تاقوهنم مهتيطعأف نايبصلا توعدو ازوج ا ا ابأ ت تيجحاه امل لوقي ىلع نب لبعد

 نيلثاق هب اوديص مط
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 ءرملاو تخالاىلاز * هرمصوق دعس اب انأ اي

 نب د محا ينثدح لاق هيورو» نبا ينادح لاق ىلع نب نسحلا ( ىنربخأ ) هتبافف هب اوحاصف

 يلد. مق نومألا تدخن لاق كاع لولا ن ل ىسع همك را دهسا ين ند لاق ناوص ا

 هلوق ل.ءدىلع اف تددر ىتلا ةيلادلا

 دمع سار نسمآلاب يأراموا 842 اهدطخ نورا ل /
 ينديصق لواو

 درع مانألا نم تابئانلاو * ديغالابابشلا نم بيثملا ذحأ
 هيلع راف انباع 0 لجر اذه ال لاق:هدار . كئيجأ نأ ىل نذنإ نينم'وملاريمأأي هل د تاق مث

 سهاطىفأ نب اا ع لعاب نسلاو نس( ىف ارا هي ١ هلق اماف انءاع 6

 تذاكو ”كديطي لمح اولا يف اموي لعد نظن لاق قانعلا 2 قربشلا وبأ ين ن'دح لاق

 هدلهتإ 0 اا ىف يبحو ىلا تر اظأ لاق كحضت 'يذ ىأن ٠ هل تاقف ةعلس هتقفنع يف

 ل ناك حافلا لوق ت 0 ىةفنع يف يتلا ةعاسلا

 رع م هاا تملظ © ةملس ةيعوس ةعلسو

 نب هللادع لاق .لاق يزئلا ليلغ نب نحل هنبذح لاق يفريضلا نارمعتنب دع ( ن١
 ليعد تيقل لاق يل طلا ىلع نب دمحم ينادح لاق زيزتلا ديعتنب زم ىلوم ديحأ نب نسحلا

 | ةئسملاةقانلا اهم :الاقف ىردأال هل تاقف 0 وهام هلأس يناسشلا ورم بأ نا يندخ ىلع نبا

 كام يف هكامهناو ىلع انأ اي دعس ينال ىرتامأ تاقف ةعاس انثدحت من يباطلا 7 نب دم لاق
 هيف هلوق يندشناو ءامالاو نايّصلا اهب بعل ةفيخس ًانايبأ الا هيف لقأ م ينكل ليعد لاقف

 هسا حدا ينارد# ه ريش ودق ردح لا

 ٠  *# 0ةعمالجل 95032]

 هرطقع قاس تلق © هتشا. يف ربآلا ىرت وأ
 ري

 ت6 د هلم باو هتحا ناف لحرلا كعجحوا هللاو دقفاذ كنع 2 ل.عدل تاقف دم لاق

 يبا لوق هتد_ثنا مث لاق ىهدلا رخآ حضفنو طقس هب ترن يذلا وغللا اذه ناف الاو

 هيف كوس

 دنسالو في> نم لزانملا الو * ددب ةبرط نه ةذل ىل قس مل

 ددحا همايا ىف ناديدحلا رك * لجرنمنيءلازويع ديررت امو

 دج ل نس ارا كييشم عاطا الو « ةياقغب ادجو هرئارس ىدبأ

 ديرلا امنالطع.ح نمضاولاالا «# اع نسينا ال اراد كؤاكب امو

 ا ١.١11 ط0 جا 2 نا اس جم ناو م جمع بح اص ود تيرم مصب هجمت وح 7 نم مجسم اهكنع جه عصام نمط سونج دو اانا دمر دعم ل سمع



 ىدلب ىلا ينيطايش نهب تراط *« ادلب اهلزنا اذا فاوق ىلو
 دح |نمتنك نااهدب اشرذحاف

 درصلاو ماها نيب ربقلاةءاظيف

 . دعبلاىلع وعزاك دهجو دعباف
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 اممورايف يعرتوا راز وحم

 هب راقع تبد لحر اذا أ

 ه1 مي كلك ناكل

 دمتعم لوط انلق مراكملا نم

 دضع الو ىلوه الو ىلو الب

 دكن نهو مول نم كنطب ضايب

 دعقلا نم ناموت كناف دعقاو

 هددقلل اها ادن م تتنك ىل

 ةَش ىلع 0 وإ

 هلئان تسل انما تد_ه دقل

 هبسحم سءشلا ضايب تمر دقو
 مهرصان تنا موقب يندءوتال

 دمصلادحاولااءاضق نم ةيضق ©« ه ةءاط هللا مصمم هدو |

 | هياع كلذ قشو انني مصتءملا لاخدا اش ين.تشي وهو همتشا انا لاق البعد اهتدشنا املف لاق |

 ١ ةروهشم ةليوط يو * دضنلاف نارمع نم ىملا لزانم * ةديصقلا هذه ضيقن لاق مث هفاخو |
 ْ ىنثدح لاق يزتعلا انثدح لاق دم ( انثدح ) اهب تاع مو ربخلا يف ىزتءلا لاق اذكه هرعش يف ْ

 ْ ىلعفمقاو دمسوباودادغري رسملا ليعد ربع لاق يبلاطلا ىلع نب دم نع نيسكلا نب هللا دبع |

 ىعدلاقو هذشن ىلع هدب ليعدبرضف غويصم زخلاب هيشم فوص بون هلعءو رم-1لا دنع هتباد |

 1 يذلايءوم نب دمحم ىنثدح لاق دربال رهص ينالد.صلا رفع> نب دم ( يئربخا ١ يعد ىلع

 ْ ءارعش وهلهاو بدالإبانر " اذي ةليل تاذوه اميبلاق ىهاط نب هللا دبعل اميدن ناكو يناتملا ةيوار |

أ ديرأ ينا يذاي كحيولاقف لبعد رك ذ ىلا ىبتا يت> نيئدحلا ركذ ىلا غلب ذا ةيلهالا ظ
 أ ن

 ْ لاق ةنظ عضوم يف كدنع انأ هلآ تكايات هل تلقف يتامح لوط هرتدت نا ىلع * ىثب كندحأ ظ

 ذئيح كندحاف اهدنع ىاق نكسيو اهلا نكرال ناميالاب يل قثوت نا يسفن بيطأ نكلو ال |

 00 [ ار هتفعساوىلا ءزتس ءاشفاىلا هب ةجاح الف لاملا ءذه يف ريمآلا دنع تنكَنأ تلق لاق |

 0 هللاو لق يذاي يل لاف هنار ريسمالا يريلف تاقو هتعحأ م قم تدبحة داق ىزفعل ٍض |

 نأ ترمشا لاق مث“. هب فاحيام لكو قالظلاو ةعيبلاب ةدك ؤم ًاسومغ ىلع اهيمأف هللاو |

 ' |١ آفاَتمَو قرئاولأو دولا تدخ اذه يف ريمالا :هللا نعأ :تلقق كسُماو-تننلا لوخدم العد

 : | هسفشن لمح دق لَجرلبعدو ةحاح يف يف 3ك لدحر ينال لاق مو تلقف هللاو يا لاق ناعالأ ْ

 : 1 لوي 98 ةغأاب نا فاخاو هيلع ةيلصن نم دج يدل هةنعىلع هعد> لمحو كلاهملا ىلع |
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 مويلادألا لع اها ا 0 مآ هع كو هب ترفظ نا يأ راصقو مهدلا ىلع هراع ىلع قاف

 ا د طوس لأ هبرضاف امود ل ااواط ياو امع باذلاو اهرعاشو اهناسل

 يدع نم يةعيفو ءاحطأ نم ؟ ف رات 3 صضوع كالذيف نبلو ماشلا كا قبطم َّق ريفا

 ديدشرلا ىلع مدقأ ءارأ نكي ملغ هيلع نوهأ زجاءاي يل لاقن كاع مدقيو لمفب ءاراامتلقف
 مف ريمالا قفو د و اذك سمالا ن راك اذاف ت تس الو ىنأ ىلعو ول نيمآلاو"

 لوذ دمهناريمالا لاق نأ و هو 2و ىئاذه تلقف يل 008 ل عد ناكو لاق 0 0

 1 هنأ عمسأ لاَقؤ بدلا ملكم ناب 3 3 يفإ ريغ ندا ةعازذ نم عيفرلا تام || 8 وهو نسف

 هريغ ناكلءالدحاو رازايف ديلولا نب نإ. ل- مواووه ماني ناكو هل هنو الماخ عيغر ول ناك

 لاق تح هيف ركشب ارعش لوقرال ذئيح ليعدو هدو لأ همالغ وهو هذأتسا رو

 يف 0 عملا كحح هن ماب يف حمال

 برطف يللا نبا وا عماج نبا اما داشرلا يه نيبش ىذا ماكو نحلل ضد هبف ينو
 راضحاب عاف ةغاز> نم اشن مالغ وهو ىلع نب ل.ءد هل ليقف رءشلا لئاق نع لاسو ديشرلا

 نم مداخ ىلا هكا سم نم بكرم عم هعفدف كلذ رضحاف هبايث نم ةعاخو مهرد فال
 اذ_ه هطعاف هيلع تالداذاف ىلع نب لعد نع لأساف ةعازذ ىلا 7 بهذاهل لاقو هتصاخ

 لعد يلا مالغلا راسف ةزئاجم ينةءال 0 هعدق كلذ بحي مل ناو ءاش نأ رضحا هل لقو

 ةدشنتساو ساجف سواجلاب هرمأ لو هب هياع لخد املق هيلا ريسملاب هيلع اأو ماك اما

 | ةطار لوا ناكف 02 رو ىرعاو 21 ةرعأو هنت ساف هايأ هدشلاف ر كل

 ينغلاو ينل ءاطعلا نم هلفام ىلع ءأفاك تح تام ديشرلا نا هفابام لاوف رعشلا لوق ىلع
 3 ماع تييلا لحأ ١ و 2 هد هلق ن م هي 0 لاقو ةأ 5 0 حفاب لوؤعأ كعلا ةمفرلاو رقفلا دعل

 ديشرلا امو مالسلا :

0 * 

 ح ىلع راسيا كراشت اك * مئامد ىف ءاكرش مهوالا

 طاومورلاضرأب ةا زغلا لبق 8 و

 رذع نم سابعلا ينيل أ الو * اولتق نا نيروذعم ةيمأ ىرا

 رطويلا ريدن« عبرت تنكام * اذاكك زااربقلا ىلع سوطب عبرا

 ريعلا نم اذه مهرشربقو # مهلك سانلاريخ سوط يف ناربق

 ررض نم سج رلا ب رقب كلا ىلع الو ك زا! برق نم سجرلا عفنيام
 رذف 0 هان ا تدق اه رهار 'يضخا لك تاره

 ةملاقل ءامحالا ل سلو

 ة-.ممو قيرحو راو لتق

 هياطب لَو "ل قوما ناف ةسائلا اماو ةدحاو هذه مالساا هيلع اضرلا ريكو ديشرلا ريق يعل

 هلوقديلا سد قى ههب>و ىلع راط وهو

 1 1 01 11 ه0 0202 ستطتا ذا تملس ه9 تن تسمح 1 اع تا تقنع تحس صحم صصص حطم هد الج احل ةهحا جس تح كت هع دعو دعم وتتعب مع عد معصم مصمم م قت

 ( رقع نما  نافإلا 8

 اسس دام يسم هيي ب ب“

 0 فلا ا ااا | | | | |1<><+++) ج١



 ( ةللذ

 قئارلا باَُدلا ناعير سيمطت * قرافم بيشو 0

 قلاع بغش أ تاذالا ىلع تناك *# ةنوميم ةلوديف ةراماو 0#

 قساف نع قاف ةفالخلا ثري * ناك كاذ سلو نر

 قراخا هدب نم ندحاصتاف * ا اماطذم مهار ١ ناك نا

 يف قراخمب مهاربا نرق ذا هب انابعام لك نع تحف دق لاقو كحض نومألا اهأرق املف
 هدنع مينأ انك تاودإلاب ديلا ماهو نامالا هناك نأ ينأ ىلا بتكو هدهع هالوو ةفالخلا

 علخو هلم هيلا را_كف'هب اقئاو ناكو كاذب ينأ هلا تكف للقلق ءاح حبخ ىلا ريس وا

 َّق مس هيلع مادو لخ داملف لعفف نوم املا دصقب هيلع راشاو لاملا هاطعاو هزاحاو هيلع

 يندشنا لاق مث ههجو

 تاصرعلار فقم يحو لزيمو :# ةوالت نمتا> تايا سرادم

 اهايا هدشناف كبف نع اهعم- بحا ىنكلو اهيور دقو فالف ناءألا كل هل لاقف عزجف

 تايباهل تعاش دقوالا هب انرعشام هللاوف هعمدب هتيَل لضخا تح يبي نوداملاو اهرخا ىلا
 هدنع نم جراخ ر>او لخاد لوا ناك يت> هب هاو هيلا هنانس> ا دعت نوماملا ام وحب

 ىنب ضع يعدتسا لاق يصماعلا ركب وبا ينثدح لاق نابز رملا نب فاخ نب دم ( يف يذا)

 نط نسحي هنم عق. ماف املا هدصقف ماشلا يحاون نم ةيحان مهت.ءال ىلوتي وهو البعد مئاه

 1 ليعدهيلا :كفهافحو

 قرفلاةموح نممطالتم * يفكدعو رورغب ينآيلد
 قابلا َه 0 ارهش# دقوودعلا ىشاذاقح

 قذحنم ريغ كل.>و فاد# ىلكدوزافاحتاشنا

 قا لعأط و ىننثةطوف * ةرفرقب اق اخو

 قدحلاب ءادعالا ىننيمرت * ضرغىلعاءلعىنتيصنو

 قضت مل هللاضراوىنع * ةقيذ 0 طو

 ق”تاقني> كدعوب ىنه # ةقثيوسم رحام ريغ نه

 « اهم كيلع ونحم ةدومو

 قاغلعالفق اهب ددشاف * ادبا ةجاح كتلأس ىف
 ت0 وملح 8 فا امه لعداع الا بقو

 ىقاءىلا اهب يدب ددشاف * ةعماحو الفق ىل دعاو

 قنالايهاذم ىلعددشاو# اسهم بحال امم كنفعا

 قرطلا كلاس يناداو * اهض سعاواسش دلا لوطا ام

 روذيدلا ليعد مدق لأق يبا ىنثدح لاق هيورهم نبأ انثدخ لاق ىلع نب نسحلا ( ينربخا)

 هيلع ىدعتساف ْذِدالا ىلع ةدبرعو مالك ماوعلا نب ريبزلا دلو نه للحر نيبو هننب يرحف

 قاع الو ند الب قت



 (هو)
 ا. 21010006 و ج0 0: تن هل اح 2 7 ا 2 7 15١ تا 1 قم ا 6 الج تم دل تسس م تس ممل

 بروف ايوا هياع 0 ةحاو بلطملا درع يل 3 ةد مش اذه لاقو ىذاقلا وا 0 ورم

 طق 3 أم اف ةعقرإ , هل هحوذ هنأب م محو 558 اكو لبعد راد ىلا ي خاقلا ثعبو لعد

 3 مهخ ىلع مكحو ذينلا ىلع ةدير هلأ ِق يغش قي هباف كالو ن دال كم كي

 مش 6 ن نفأ كغ .تتخس ناطملا دنع تنذب ةيقص مث 1 يضر ىلا كلقع لشو

 3 اعد هللأو قدص لاَقؤ هتندك م ردنا اذه ّ ا يري زل ىناأسف ينأ لاق ةيفص

 لاق هيور»© ن ١! اندخ لاق لع لاير رس هلوق

 دقو دي نب له ع ناكل كوكا ذل لبعد ينادح لاق "ىراقلا لهس نب مهارب ا ينادح

 “2 أد مزاو ذيل برش كرو كسأ 3

 بامكلا دع س 1 4 نا 0 تالا: ةسداتم ىف وسلا ا

 باقعلا مون ب ا راس لا ذل 0 اونوكت نا

 تفاح لاموب ريف ىف اوعئداو 2# ىوعأو 0 امو ينوعدف

 نيل لعرصتشو ءانغلا عتسيو هن الب نيب : بردت ناهد راشو يلوعدب كلذ 5 ناك لاق 1

 تنك لاق دلل نب مهارب | انثدح لاق هيو روم نا انسدح لاق 57 ا (ىنريخا) ثردحلاو

 هللا درع نب بلطملايف ل.ءد ةديصق يندشناو لاقرعشلا 52 5 ءاا نب مهار .اوءانا

 ليش 2 0 يعافالا ماهس * تاذعت سا تنل 0 ا يلطمأ

 لوش وهزيحيف اعارمج# لوقأ ت 5 سايعلا نإ مهارب ال اهفصنو ِق اهفصأ ليغ َّك لاقو ل

 قوط ن الام دضصو ذأ عدنا ريدملا كك مهارب | ىنادحوهبو رو* ن 7 ,ىأ لاق هريج ف اعارمم» وه

 همف لاقو هنع جرت هباون ضرب م هحدمو | ظ

 ءرضصق وخد وانأولف لة ١ نا |

 هرعإ مهشرأ نه الواموب »+ اهرد ةيد ن 5 2 ا

 هرذدعلا م د لع 7 ةل ولاعه * للا ا ل سس | م_مامد

 رفد ينذآ يفو دودس »* مهاس>او ضرب موهو>و

 ينثدح لاقن 0 نب هللأ ما ع 0 لاق يزعلا يف ن2 كاف يفريصلا نار“ نب د( 00

 وا لع نب: ليعد لذ د لاق دال بدؤم ىودالا صفح وبأ هللا دبع نب روث

 دادغرب وهو هديثاق رهاط نا

 بدالا ة 4م ريالا كنلا انو قدس ال 4م رد الب تح

 باطلا يف كد اع حلم ريغ # لحجر ينناف يامذ ض صياف

 3 مهيد تقلا" 2 ةرمصل هيلا هعهح>وو مرهلا نا لذخدو هللا دنع لقا لاق

 لتقل هريثك تر انك ولو »* رت لاجاع كانأف انتامعأ

 لعشل 5 5 نم نورك 2 لكل 11ص اوس 2-2-2220 نكولياقلاذشن



00 

 رفعطا بلاط وبا انثدحبلاق ينئادملا ركب وبا انثدح لاق يناولملا مداع نب دمحا (ينربخا)
 لاقف قوط نب كالام ىلع نب ليعد احن الاق سعاشلا ةيما نب دحمو

 هينادلاو نيذرالاح زان يف# كلام ىنباي مكن :ءتلأ

 هنازلاينب تاق اذاح # وكاد رافال

 هينان مهر اداه كالتو * ةنع ىلعار ادعدف | ولاق :

 هسا قلما ل نم # ىلغ ا دمتحال هفاضرا لاقو |

 همئازلا يا فاول 0 نا ا كارل
 هيلاخلا نيتنسلا ىلع ء *: ارلا ىف ددرملا . تنأ '
 ةكرالا نيسلا“ كنه لعا دق . ددسو

 نب ىلع نب دمم نب سايعلانب قحسا اهلعو ةرصبلايتأف بروف هبلطف اكلام تايبالا تغلبو

 أ اماف وا ةثع نأ آو 0 ءادمه هغأب ناكو باطملا دع نب نما ءلا نإ هللا دع

 ثعاةرمصبلا لذد نيح هناف لليعد امأو علا لوط ةرسلاب روظن د هنم بره هاف ةثيلع 5

 ”يربت نيع لكب و اهدحد> يلع قالطلاب سماع هقنع برضل ف.سلاو عطنلاب اعدو هياع ضيقف

 لعحو همدب يرغيل هيلا امسأو هريغ 3 3 505 |ااهلاق هلاودع ناو املي مل هنأ مدلا ن

 نم دب الف لتقلا نم كت فعا ذا امأ كاف هل فرقد نيب يكسو ضرالا لشو 1 عر

 هيف هحاس درف هه 0 ءافق ىلع ىتاف هب لا حاس يتح هبرمضف اصعلاب اعد 3 كربشأ نا

 اوسلو اقدلت واةعانيو هيقوتسي قدح ةنعسفكيأل نأ فاحت وهو هيلخر ذ> ات عراقللاو |

 اماَدقم افمصح الحر قوطنب كلام ثعبو زاوهالا ىلا بروف هالخ مث هلك هحاس عاب يح

 يت> هياطي لز, لذ مهرد فأل ةريشع كلذ ىلع 0 اش فك هلاتغي ن ل هاطعاو

 ظ برعضؤ هةيندلا ةذلَض دعب تاقوالا نع تقويف هلاتغاف سوسلا يحاوت ند هب رد ف مدحو ْ

 نفدف سوساا ىلا لح لب ليقو ةيرقلا كلن نف دودغنم تاث موهسم جزاط زاكسب همدق |

 قدي ءصق ضقنف ءامادلا انأ ينكي و دبز نب نسحلا هل لاقي اسعاش سابعلا نب ؛ قحسا سأواوف

 اهو ا ةديصش ةئليع ينأ نب أو ليعد

 اكاد ضع نسبا ن8 طوع دوم كمساما

 كِلَذ لمفق لاوحالاو مايالا ركذو همظنام ريسفتب هصاومملاثم رك ذيونولا لئابق اب وجيب
 ةدو>و. مويلا ىلا يو ةغمادلا اهامسو

 0و
 هليل ل كنا اذا تاما رج ويصيح نم درحما
 ْ 0 نيل 5 ٍش 3 مومولا يتقرؤت

 هما رع ؟ ياكلا نابع «ني.دللا هن بل !سوكو 0 هع رعثشلا

 نءهخ ويش ضع نع ءاشولا نب ,أ هيدشن 9 1 3 دلاخ نع ةظحح هيندشن | هدج ن



 قلل

 0 والا لوقلاو ةيبراحلا كاحضلا ممل ودل كلا شي ىف هند ووهلىودتلا ةملس

 نارفيعح رعش نم رخ 0 و رصنيلا يرحم يف يطسولاب ليش م يلا ةحابق يبأ نال ءانغلاو

 اهنمح ترخالا هر اء يفهل ءانغلاف هلاذه حصير مناف ءانغ

 هلحف هويشنإ *ي يما لك * هلهاوهق ءراا لعشلم

 هلذب هذ نع 2 «# نزح اعنف زم اىرت و

 هانفف هلديفو هعماجىف هيلابوسأملا رعشلان م هتدحواممو متلءانغلاو نارفيم1 رعشلا

 قطعا قودعلاةبخاص رو + قاعم فيونشلا ةيحاصل ل

 هن و نأ رفيعج رايخا

 ظ ىار نءرس يف ا نم يواحالا نع لا ع يرصلا نب دس نارفيعح وه

 ا 3 اقل زك و 5 0 ةماسأر 'اك دزلا اك 1 ندا 1 ذادغرب هؤشنمو 3

 0 لطبوطاتذاف ا 0 اع تءلغو 3 طم ارعاش 0 17 ةيءح 0 هلحأو هينا

 ناكو كَ ىلا ندا لاَقف 4ع .طو هلةع 4 ملا بان ا اذا ناك مث هاو مظعمو هتاثوأ 0 / ْق

 3 5 ينثدح لاق فافألا ىلعن: نسحلا 2 ندادلَو محملا ن 0 نو# زب 16

 : ناد 50 /او ةيطع نإ اص ين 2*ل> لاف ىلفوالا ن ناملس نب ىلع ينأدح لاق هي مساقلا 1

 : ناكو دادس م حر ا ناقهد ناكو د ن ىلع هللا اهب 3 هل ةع طاة4# ن آ لبق سودسوملا

 كلذ اكشف جحو هرادنعء هدرطف ةيرسسهل ةيراح ىلا هفلاخهنا نارفيء> هبا ىلع روظف عيش

 : ناو هلقع دقش َىَح 0 داق 4+ ماع اقداص ا نا يدوم هل لاقف رففح 0 ىدعوم لإ

 م كنايح ىف قاله 000 الو كلزيم ىف ةنك است الف هيلع كلذ ترقق نو

 | هليح كورلا لأسو هلزنم ن ه هد رخاو هذر طف مدقف كتافو كمل كنياربم 52

 ظ ىلا 0 هب دوشأف كلذ ىلا لب دبل ع هولدف هنأ ريم نع هدر َىَد هلام قل دوهشنا

 | يذاقلا تفاسولا ابأ 4. لع د نارذ 4.هح هلم ماو هنأ ريم زاح لدرلا تا املف لدجر

 ظ هذ ع ةشب كلذ ىلع ماق ف هي 3 ا همس هسأ لع ةئيلا نر ة.ء> لابو ىلا رضحأف

 م هيلع هب لات>ا ناك اع كباغدر م ا ءع ةئيب ىدولا رضحأو

 0 و اءىلعمش ل للعت تام كلذ نع ىءولا همئبو هلروب نأ 2 2 كلذ فسوب 2 رب

 هد اه عفدأ 1 يضاقلا ا هل لاَقو لاملاب نأ مي لؤعسا نأ ىلع فاسو

 لوشو هيلع جرحي نارا ةرهج 5 ء>او هنم لبق نأ 6 وبأ ىلاف يدع ةدحاأو

 د رفنم هنم عم نأ هلآس يءولأ لء>و ينءفادب 0 ىأذ يرمأ كد ا دق هل ظ ةلق نانو ضمت نه ذنب ثوت عاين با ع5 3 ”

 هلز م ىلآ ءاخ هلجأف دغ ىلا يف نلمح هل لاتقل مح ةرضحب الا كنم عمسأ ال لوقو ينأإف 7

 ينال قاد كم لالا معقداو رقم نإ يه ومدن ينفأ امو هقة# ام هرب-_> 4 قر بءنو
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 | نيعلب فا كلذ ىف قدعص دق هنا هفادعتساو يصولا اعد اهأرق املف لا اهعأدق فيوي

 فسوب وباهيلع 5-0 7 تدم هو وسل كجم عمادغىلع دغا#ل لاقف سودغلا

 احا نم (ينرب>ا 1 1 د طال و ملا سوو هيلعمكملا يذم 5026

 تاؤاحاو مىءاهذخأ هل ويش نعيتاكلا ةحاط يأ نبساعلا نىلع ل اذهىفةروكذملا

 | الاف ءر م نعءرك داامآلا ءدنع اهدجوام رثكا ٍدَح ادنع ءراخارا ملو بتكلا ىف اهتدجو
 تنك لاق هيدح دم ننام دانا نايتاكلا ناهعنب هللادبع رك ذو سايعلا نب ىلع ( لاق )هيلا

 - لاقو ىلع ف قوف بضغهوهو نارفيم> ينءاح ذا [لاح مالسلا ةنيدم ةفاصرب اموب
 اق 1 لاكو هاه تح 2 تم ووطن ىلارعتف لطفل بأ ملوتاقف © التقلا ينءملاعلا بح وتسا ©

 لاقو ةب 0 مئالخ يف 358

 القعلات دف نون ينا # الطبو انذك ىلع | لاق

 الاعك مهملمفلا اذهبحبقأ * الهحو انذكلا لا اولق

 هرك اوبضغم كناف كجم م وح كتيدؤريصا تاقفنايدصلا هب 3 ف معا بهذمأ

 | مولعف حقت 01 وحلا ىلا مهسن |يفار ١/ هللا ناد .سلاقو ىلا عج ح رفلاخلا هذه ىلع جرختنأ

 كوشي وهوىلوهنامت * افاكمي :ه٠هفودخو

 العف لشي هيزاح الو * اله-لوهحن ا تدلل

 الهس هدي ريخلا درب نه * الضف يسفناحفصل يدار

 ْ حطسس نم نم رع عك قل لاق دع نا نايم" لافو سانعلا نب ىلع لاقو يضم 2

 | لوطرادلايف رودن وهف ءادوسلا هيلع تكرحمو لتعادقو هدح وراد يفوهو نارفيم> ىلعىل

 ظ لوقو هتايل

 ساعتلا هذل هتع رف: * ساوسولا نهف.طهبفاط

 يا ا ع نيلانالا ىلا يرن اي
 0 ساناا يذه نب بت هرغ وهف #

 ْ ا متسرن ىلع ينئدح وىلع ( لاق ) ةلباذةلقب هناكطةس مث اه ددرب رو حس تح 50
 | !ولاقف 0 تاق لح ر يلع نيعوت# اموق كمل 0 دادغرب تررم لاق برا< نب ةملسفئ

 لاقف هتبطعأف هناهلاةمهرد فصنب ايبلق تاقفنونألا 0

 جرف ىلا مه لك * جاتعاومها اذ ل

 | نأ رف.عد انعباغ لاقدبأ نعنامع نبهللا ديعىن:د> وىلع لاقكديزأ يت> تل اد لاقمت

 | املفرادلايف ار>ايزأ رفيعجاب هبن وححبصا مهو نابع وج دفاع نودشي نادصلاوانءاح مئامايأ

 هللا دعابأاي لاقفهنع آوقرفتو فتةوولا غلب

 ىلاح ىلع نو_دفححمب * ينوعدبسانلا تيأر



 1 ايكيا 1 0

 ا ا لل ل ا او

 0717 ز 7 35
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 يلالقاو يسالفال * اذه موق 56
 + لايلا 3 اناخر + رفو علا كت

 يللا نزلا ندعاد# لالا د لا
 لاملا ةيه نكاو *# ريخ ىلع كاذ امو

 مم لاف هيف اهلا كلت ريغل نا ىلع رده هل تاق مْ احادقا هليقسو لك اذ يلزم 2 لاق

 ساوسوب انايحا ق

 سانلا يف سانلا امم ده حاصاي ط. بأضا ندهو

 ساكلا ةوفد عزانو # ساناا هلاق ام عدس ف

 5 -نساناو نب اذ دولا  عخ 0 8

 نما او لال م ووك دال

 نيالج نيل * اله تتم
 سارلاو ني_:ءلا ىلع * ير ير *
 * يمالفا هلا ريغ ازيرنع ينو_عدبو

 هنمان ام هللاو نايرعلا نونا اذه انتر مشع ضم "يع ريا رشح نم ضس لاقف لإ 0
 لوسي وهو انيلا جرخف ىنءملل نا رفح نطقو ركس اذا فيكف حاص وهو

 #  البلق تيغتذا * يوك [يادنو

 المج يرعلا يران #* ونحب ينا اومحجز
 يم ناناتوعرم م م فك

 اليس ىل اولذفق يب # أ نكي كل

 اليوط هللا مك وعاوأ 0 0#

 انعأو هساف بوب هاد و كي رسب الإ تان ام هللاو هل انلقو هيلا انرذتعاو هل انققرف لاق

 ىلا نارفيعح مدش لاق نوره نب نودءيم ينادح لاق ةظدحح ( 0 ) هعم كلذ ائموب

 همفدفهل فقو نه هدي يف ناك يش يف ةموكح يف ىأر نه رس يضاقلا روعالا فسوي ينأ
 هدرب 5 ا ءاوس كينع يذاقلا | اها هللا ينارا هل لاقف هيلع ىغتو هنع

 تدرأ كنا اعدب تا اذام هل لاف هب 3 7 مارد هل بهوو نمل عجر املق هراد ىلا

 رخال م هاردلا هذ_ه يل ترهو تنك نئل هللاو هل لاقف بهذام يرمدن ىلع هللا درب نأ

 0 1 لاق ًاريثك لاق قع بار رولا .:نرخال اال نوما تنال

 0 قا ) هفرصو ' كدي ف ليات 0 تءمصولا فيكف لاق ال لاق طق حص

 لاق فسوب نب ىلع ينادسح لاق يقربلا مءاقلا نا 0 ينأدح لاق دربملا رهص يودللا
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 00 ورا نأ رفع ةيحاح هلع ند "2 اف يلجعلا ىديع نب مساقلا فاد ينأ دنع تيك

 تاعجهل تاقف : نيناجلا قوقح انيلع و.ءالقعلا قوقح انيضق دق سوسوع عنصأ ؟ يش يأ هل

 هللاف يقي [نور اه الاوقو يتب اناس للنور رن كك نمل كفا سوسوم نيمألا ءاذف

 لاق هيدب نيب لثم اءاق هل نذأف لش الو يذأ هنم كلع ساف 6 هللا

 ادوقنم ساناا طاب و * ادوجو. ملاعلا مرك !اي

 ادو# ةمالا يف حصا © دحاو نعس الات لاسامل

 ادي_ص هل ءابأ ةيشا © مساق هنأ ايم اولاق

 ادو...ةمالايف صا # مهبريوسائيشاود.عول

 ادودعم ساناايف امركم * ةطيغيفو ىمعن يفتازال

 نا نامرهقلا اجا لاو ةرشتع (مهذخأ م هاردلاب ءاج املف مهرد فلاب وةوسكب هل سعأف لاق
 ءاشام هطعأف كءاح اكو لاملا هطعأ ل رهقلل لاقف ينم عيضيالثل تعج الك اقرفم قابلا ينيطعي
 لاقو ءادمصلا سفنتو نارفيم> كلذ دنع يكف انثب توما قرش يت>

 داغن هل ين لكحو #« هارأ يذلا اذه تومي
 داويللا لضفملا اذ مادل « ”يثمادشرعلايذريغول

 نسحلا ا اني لاقو ينقل مث ةدم ينع ربغو لاق ين» هب معا ت 1 3 لاقف جرخ م

 قوشا ي >اايدساو [نأ لاقف كيلا قوشناةياغ 0 تلدق هلاع فو مدع 8 لعقام

 كتل ةلكسملا نم هنوكرتي مهاراام هللاو مهحاملاو .مهرمشو ركسملا لها فرعا ينكلو

 1 مما نأ هم 0 3

 ةفيخلا مهل لذبت و هللاو لاقال تاق ةفياخلا 0 3 وها 5 و لاَقف هلاع مل لاؤسلا

 يف هتلقام عما نكلو نيمو يف هورقفال مه.ءطإ اك هلام يف مهعمطاو فاد وبا لذتي اك
 لوقي اثناف لضألا اباي هتاه تاقف اذه تقو

 الق نع هفجا مل ين * امداق نغاب نسح انا

 انعنعالودودص نعالو * هناسال لال. نع الو

 | 000 لكل ادع عازف غو َو> ةيطعلا

 انثلاو يددم هتفصاو »# هلام نع تفقعلا نكلو

 لا ا عل كيش نادرا
 احلا ليزجب مهمع ن « وفتعملا هباتنا اذا ميرك

 تفقو هتيار املف مايأ ذئمهتيقل دق ىل لاةفىرجح يذلا ثيدحلاب هتثدحو فلد ابا اممخاباف لاق

 ىل لاق مث هللا هكرب ىلع ريمالا اهيا رس ىل لاقف هب تيفحمو ةيلع تحئاسو هل

 لام آلا 0 ىفوملا در »# لا د4 ةلك ع يناد ليو

 ىلايللاو . مايالا ريغ ند * لالحلاو ةزءكاوذ كناص
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 مكارم

 اور يلأ مع دما نب هللا دبع 'تعمس اقرتفا تح ربو تقلد يلا ىلا تلت لإ
 ماسي ال ءابع ناسالا ثيبذ نارفيمح ناك لاق المأ داتسالاهل ركذأ يردا الو هتظفشط ثدحي
 لاقف هرعش افعو ريغت دق ههجو يارف بحلا يف ًاموب علطاف دحا هياع

 ةيبشب هلالو © هنالرفهحام

 هيعدب مهلكف © .ريثك م وقل: يأ
 هيفمصاختاذو © ينب لوقياذه
 هبباب اهماعأ مهمه كحضت مالاو

 ةفوكلا باتك نم لجر ينثدح لاق ةيسداقلا بيطخ ىدنكلا ن بلا نب دمحم « قدح ١)

 لاَقف لد مل قاس تاق ىنوعطت 0 6ع 0 يأ علاج نأ لاذ يع نار ةيعج ينزات>ا لاق

 أ قاس !اولدر اوزيل هللا مدقوهب 0 2 هير اداب ت ماو لخداف 5 تل اذيطل هعم نيا

 لاقث يضغدقو ىلع لفأف ةيراخلا تاطباو رخص ىح هلل 0

 تر دافي تلو »< نادرو اال
 تاديَدف الا رذلو 1 >اوب اهاراو

 فاصصو ام ىلع نا زياهدلا ف ةيلاخ امدجوف اهب ا ءاطأ هلل نيذل تدحر ث: لاق

 كسصوص
 0 رمصت ريهقلاب في_صمو # خاخ ة ةقرب عع مج او 0#

 ينامةوسعرتب نم ىل اولءجاو *: ىورا عرديف تمزا ينونفك
 ءاملظلا ةليلا يف :جاربم :فاكيملا ةدرااة اكل 1

 ينفع اءمفو لاق يءاش ه.طا نع يلع سولاب 5 ليق: ديعمل ءاتغااو نمحرلا ديع نب يرسال .رعشلا

 يط-ولا يري يف قاطم لمر لوالاو ثااثلا

 مد هبسأو يرسلا رابخأ اي

 ةيح ةدعاس نب مدع هدو ىراصنالا ةدعاس نب ميوع نب ةيتع نب نمحرلا دبع نب يرسلا

 ةياذلا لفل ق5 سدلو ةئيدملا ل ءارعش نم ىعاش ىرسسلاو ملسو هيلع هللا يل* ىف لاب

 نبن>رلا دبع نب لهن ريتعو وه ناك با رمشلا ىلع نيمدانملاو نا :ةلاو نيلز هلا دج نأ

 لود مهفو لاق نوءذانأب ير اصنالا بويأ يفأ نب دلو نكأ نب ريمحو فوع

 ادلاخ ةحاح زلات ع زانو أري حا # يدنلا اذوريتملا 0 21

 ادقار ركسااةمون نماوهنيناو # اصعلا عرقتنأ نأ نواب كيم

 0 ماف اببصن اغو صوحالا ا اذه يرسلا ناكو الي ضيرغأا هانغ

 ىي نب نيسحلا ا يم ىنثدح لاق راكب نب ريبزلا ىنثدح لاق ءالعلا يبأنب ين رأحا

 يف بيصنلا سيح الاق يلكلا نبا نع هبا نع ق>سا نب دامح امثدج لاق ىمادرملا

 ( رشع نما  يقافالا -ه )
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 ارملة زق هدب راثأو هيجاح يول دعنا اذا ناكو دشناف ماسو هياع هللا يلد يلا ددعسم

 لاق مْ هلا زاب فقو قى هءاحف ئراصنالا نم رلا ديع نا

 مازكلا تقم نم يتسن م1 © ايمن تأ نيح رمشلا تدقق
 مامكلايف ب رضي بلكلاتبس># هبِخاح ةبوث نبا عفر اذا

 , ل_حو ع هلل هن.هو دق لاق راسنا موع 5 اذه |ولاَهف اذه نم بدصل لاَهف لاق

 (قوخا ) ةرمدنو هو مجوعل تب كر لاق دعا 32 ميوعاو ماسو هيلع هللا ىلد هلوسرلو ْ

 ىرملاناك لاق يرءعلاهللا دبع 0 نم رادع نع ى# ىنا د> لاق ريد دل انيدح لاف يم را

 يف اهارف ةيداملا ىلا جرخف اهب ببشيو بنيز اهل لاقي ةأسعا يو« ناكو قرزأ مهد اريصق

 3 مغلا قوسإ لفأو ءاصعو هتح هم حتا هباس كلخاو كانه عار 4 أه ةوسأ

 نا ةف نولارظني وضراألا هاصءب بلقيإ لد هاو يناعأ هنأ نتطو هب نافحي ماف ةوسنلا خللا راص

 يرسلاتلاقو اهه>و ىلع اه.كب بنيز تب رضف لاق هيلطت تناف "يم منقلا 1 كم بهذا هل

 لوم اكناق هلا ها ءاندللاو
5-5 

 هس و رض

 دحالا ةليل انيف بنيز ير نم # هل بطتسي مهةس انف لازام

 + ليلا مالا نيد له ع .ايعولا هيرحف قاما ترَح

 يدسج يبرم النأ كرب 1 م تبهذ دق " يف يداؤف امأ

 لاق يريبزلا يعمم اثدح لاق ةيثخ ىأ نب دا انثدح 1 نع نب نسملا( ينريخا) 1

 نمل دنع نب : يرسلا لوق هيدشناف الع ارعش يندشنا ىدهملا ىل لاق ىبا لاق

 ا انيق 0 نما + هل بطتساإ مقس انف 0

 نحرلا دبع نب لهس نب ريع 1 5 دبع نب 2 0 2 ءاللس نت

 بوب ىلأ نب دلاخو ماسو هيلع هللا ىلد يلا ىلوم نع مأ نب نعأ نإ ري.>و ف وع 3

 نوت نسبه رذقلا لي اد ةداهشلا لو.ة هه كلذ ىلع ناك مهاكو 5 دنا نوبرمشلا اوناكو يراصاالا

 يك رم اا لاقذ

 ادلاخ ةجاجزا|تءزانواريسيح « يدنا اذو رظلا مدان 15|
 ادقاز ركسلاةمون نم اوهشينأو »+ امنا عرق نأ هللا نذإب ت اند :ءأ

 | لاق كمدان ال نأ قرح كنا انرسل ةعاذالاو انياع هيسنتلا نأ تدرأ اذام هللا كحق اولاقف

 يراصنالا بوبأ يأن دلاخو ةةيودسع هتئقف حفط رعش 0-52 وس مكب تدرأام هللاو

 هس وص لوةييذلا
 يلب نا نهرصت ا١ءاظع ورو * ىلنملوقعدو ى- اكىئةسالا

 ايطاوهيدنعسأكلاكاردناو # اتيت ومارتاكلا ءوطل ناف



 كدي نيف اك حبي

 70000 ا 70 ]|[

 م

 هان 0 ع رمل 5 ىللدر 3 75-0 ىبيبرلا ساب ءلا نب هللأ كل 8 وه نيتيلا نبذغ 3 ءانغلا

 هللا دع نب بءصم ىنأدح لاق خيش يق 5 ناماس يف م”دح لاق ىدسالا نسحلا 2 قرح

 تجد رذ لاق رسب زاا نن ةورع نب هللا ديبع يف ” لح 0 نامع نب بعدم ىنثدح لاق يريد نلا

 اماف سلاح هحولا 0 تاشو شوش ص ءانو حل تي ةئيدملاب تكلا ف 5 مالغ او

 تساط س احا لاقف ريبزاا نب ةدسع نب هللا ديبع تلقف مالغاي تنا نم ىل لاق متيفاعد قا

 هيف اهدي يفو ةأ مها مناك يداه : ةيراح تايقاف ةيراحاي لاق 2 اعيمح اًنيدغَت ءادغلاب اعدف

 كا 5 4ع دلع ت 6 2 كلا 3 تدصق ينيقسأ اه لاَقف تأ 5 اه ةلكو فاض كاَرَش

 7 ديار تدجحخو اعلق اواو اا 0 ناكل كيس قا ل 2

 ةيراها ىلع لبق أف ينوبرض ىن٠ اذه ةحنار اودجو نا ىلها نا تاقف يا نباايكيكسيام لاقف
 طا اط لاقوههحوب |

 ل نخل نه رمصق اماظ: ورو * يبا ن ا عدو 0 ينتسالا

 أ نا تلح د8 ىل ليقكمتع تلاع كر كاما تق 2ث ةتعاو مها مد

 نعاشلا هيف لو ىذلايراصنالا

 انح ةجاحرلا تعراواريخح هل: ىلا ذو ريتعلا تمدان تن اذا
 ادقارمونلا ركسن» اوظةوينأو * اصلا عرقت "نا

 اك 1 ا مادنلا ناس >< # ةصن .ريخ يف هللادم4#ترصو

 ا نغ نا ها ينادح لاق ةزم نب ىلع نب دمع انثدح لاق كو (انربخأ)

 كال لاقفن وثحاملا نبا ءاغ ةيشق كك نم رلا دنع نب يرسلا ناك لاق ديم ع

 يرملا لاقف هتح 1 ىلا عرج تح

 انوثدحاملا اول>داويفو ودحر أ »+ عاسإ ا | تثدب 16 1 هللا حق

 و ل ام نورب م ها رئام »* 5 رو تعالت 5 رم او خدا

 دءمعنب ىرمسال ىبأ يندثنا لاق بعص يث ”د> لاق ريهز نب 1 ل ندا را

 دحاولا ةمآ اهنا فو قناع نأ هللا دبغا تال ق6 ١ ةمأ ىف نمحرلا

 هارالا ”نتلط» ىف كايط هاو ا

 كازكلص اق لوط ل نا 3

 رشلا ىلع .كارشلا ودك 8 ملغ نا 2

 ىنادح لاق 9 قب نسا ندع يد لاق يدزبلا سايعلا نب دمت (ينر

 وهو دم نب سابعلا نب اص نابع 7 يندشنأ لاق يرهزاا ةحابق ينأ ناي ىحيب

 نم رلا دنع نب يرسلل ةنيدملاىلع كاذ ذأ

 حواسلايف نءنورمسبي مهنا * اراهت نيننذؤللا يف ينتيل
 ءعامد.ح تاذ لك اذبح «© مما راشي وا نوريشف

ْ 
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 نب يرسلا نا همحع نع راكب نب رييز ينادح لاق.تدمش نب هللا دنع انندح لاق رضن نإ

 لوقي ًاشنافهلوح سانلاو هباب ىلع سلاح وهو ناْمع نب ورم نب رمع ىلع فقو نمحرلا دبع
 ءانظ ينفكاام ينغبا * شرق ريخ  نبااي نامع نبا

 ىنلب امير

 كلام دج هدي يف لز لما مانأقل ةمعط اهلعجو ءاشب اضرأ ءرمعاف |

 - / ©٠

 رازا ةعبلب و ين-ع د هءادر باشلا تلس

 راذتنا ىليحعإ و ه_لح ىلع ل_#+ دقلو

 راخ ل دوا ةءوس تت هه كديم لع ينايش لئاس

 2 00 حام 2 ع * حو كاري

 5 :ءلان لم ر فيفخ حصان نب ةساقم ءانلا وهيك اردلانيكس1ر تاافتكم تاس اله يور و

 م ةمسأو ا ناك --

 هللاددعنب ديز نب 3 نب حرش نب 0-5 نب صاع نب ةعمره.ساو هيلع _اغ بفل نيكسم

 يناسشلا ورم وبألاقو م نب ةان» ديزنب كلام نب ةلظ:ن> نب كلام نبمرادنب 00( سدعنبأ '

 نب كلام نب مراد نب هللا دبع نب ديز نب سدع نب ور< نب عرش نب 0-2 نب نيكسم ْ

 هلوقل ًانكس٠ بقل امناو ور 0 مكن ةانم ديز نب كلام نب ةلظنح |

 قطن دج يفرم نو * ينركنأ نمل نيكسم نأ
 قفنل يض سع سانلا عيبأ وأ * نا يذ رع سانلا عيبأال ا

 اوما لا نيكل فاو © ةحال تاكو انكم: تبن ٠ اضرأ لاقوت
 اهعامشوذ سءشلا نا لهو # ركنع ت1 كيم عدا نا ا لاقو

 اهعافشرا راثملا ري نمو راثم #. ةمالع الا ءامءالا ام كردعل

 دئادشلا يف كلذ دعب قدز رفلا ناكف هفاك م " قدزرفلا يجاه هموق تاداس نه فيرش 0 ْ

 قآنع ةبش نب رمع انندح لاق ياهأا ربصن نب سوأ نب 1 تافأ
 بصخا قح طحف ماع 2 يذلا 3-5 هل ىمح يعرادلا اكسعرا دقدايز ناك لاق هديب

 لاقتف نيكسم هاثر دايز تام اماف لاق هاسكو رمتو ريب هل بتك منا داو نانا
 دايز انعدو ني> اراه> # تاو مالسالا ةدايز تيار

 اقف هل ةتقاحاو ءايا هيلطل دايز -نع افرحي: ناكو قدزرفلا هضرامف
 اردحتفابعمد لالض يفيرج 1« اا“ كنع هللا بأ نيكسمأ
 اري ةكوأهلا دع ىلعىرسكك © رفاك ناس جاع ىلع تيكب

 ىدادغب هالادلا و.ض.هنافاذهديز نب سدعالالادلامعاةو نيعلا مقل برعلا فس دع ناك )١(



 0 ةيا 1 هاا سو

 00-5 زيا

 ةماوأ

 ا رفعا ةعرصلاب يظل هبا # هع 0: لا ةيدسلا شلال «”ع-نص قانأ ن7 لورق” ع لوقأ *

 ه.بح نيكسم لاقف

 ال ىربن | الا موقلا ف عاق 0 »* ادعاق ع يذلاءر ما م . الا

 اناحك قد لاخو نال 5 ىمع لشع مب ين

 اناورلا تطوقلك لف ردا ١1 هىنالا يذرارزإ ارو د

 نع ل ا 0 مه ضهر )ا 0 :ع قدزرفلا كسماف لاق

 3 رغلا ند ناكسل لاخ رغدلاو لاق هيف 5 زو ةدادبع وباه 35 م 6 5 ذف مالاس 32 دع

 لاف هب يي ا

 لالاه ينب رع رنا ىلاخو * 0 تاو :| سراف حرش

 دة 5-5 5-5 هلاخ لتاقو

 اهفدازو ةاكملا فنحن ةناو 2 ور# ين نبور# نع ل دل ايدك لاق ىح ( 96 ا

 ناس> نبن>رلاد.ع هياعنيعينأ نيكسمءاغأو اريرد- هيلع نيعينأ قدزرفلا هاغناو افاكتفلاق

 يل ىعاز .آلا ا عا يري 1 ١ 9 عشاجم ينب وهلل د,عيف 4 .ثلذدو تا

 اهدعا فاخ ال أش أ ةنالثن مهتو#م قدزرفلا لاقلاق ور<ينأن ء ةديرع يأن ءذامد ناغوبأ

 طق 1 اممعافامو يد ردن دقو ةل.هر ىف 1م ا ينلط نيح دايز نم 0 ف

 هنآل يرذنو يس رطش مدهأنا ينرطضا ينامغ ول هيل يار دلا نكت احا ل تاو

 لا سأو يدي ين خم فصتاب ذئكيحر رج ناكف يتريشع فارشأو يبسن ةح ويح نم

 نبدوهءسم ن عنا رم نت صاع 4 4م ركع ىف نَءدواَد نيدو# ىنثدح لاق رامعت نب هللأ د ع ندحأ

 يرادلا نكس لوك ة رشا كيفي 1 لوقيهعمس هناةديبع ىأ نع 2

 اعلا ش اذا راغت مق طال 0ك رئاغلا اع الأ

 0 ' مل اذا سرع ريذ امو * 7-1 مف اذا 0 ريخ اش

 رظنااتاحلاصلا نشب لهو *# اورظني ناسانلا 2 16

 0 اهسفن ك طظفدحتو # ا 0 ا يفاو

 نا ودب بحلا يلع نإ 7 ف د اح ينطعإ ع هللا اذا

 هللاد.ع ين دح لاق دعس ىنأنب ورع نب هللادبع ينثدحلاق يعاز را دن مثاه ( قر

 مدقأ 1 م0 ىدعسلا بويأ ىلا ندوب 00 ريشا لإ هللاد.ع ين'دح لاق نعان لا كالام 0

 نهم جرد -” نمسلل الا ض رش ال ناكو هيلع ىنافهل قو هلأ اسؤ ةيواعم ىلع يم رادلا ناكل

 لوقشي وهو 00 هدنع

 حالس ريغب اجيطا ىلا عاسك « .هلاخأ ال نم نا كاخأ كاخأ
 حانح ريغ ىزابلا ضمني لهو »2 هحا - معاقل ما مع نبا ناو

 حان بلاط ايش. لان امو .*. -رزغم الا تايحاحللا" بلاط امو

 ظ
 ا

| 
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 ا ,واعم غلبف 16 سو تركو نع تبرع يتح كلذك' ةيواعم ل مه يدعسلا لاق

 يلوح لجأ الئزآة سيجلب ا + أو 05 انعدأال نأ تم .طاموب اق ن لإ لأ نم الجر

 ى اوس سدق ند هاكر فقالا رآل هن ونم ضرفف ةيواءم تغلف 56 000 ل

 حيبصلا يم رادلا يت حفلا لءفامدل لاف هيوم + بحاح نب دراطع كلذ ةئيش ىلع مدقو فدنخ

 يفهل ترف دق ىلا ا 21 نانمؤملا روما حا لاقف انكسم ينعي ناسالا حيصفلا هحولا

 دق ينا مق و هد ا هءاطعناف لعمل اند :عوأاه مقبنأ ءاشناف 0 وهو ءاطعلا فرش

 ي زغرو ر>بلا يف نعلا ىزغي كالذدعب ةيواعم ناكولاق ف ددح نم هموق نم فالاةعب رال ت1

 نعلا سعاش لاقف ربلايف اسق

 اا ما متنا سانا اكسب * اوم. نيذلا موسقلا اهيا الا

 رخازرحلاورحبلارهظ__كرتو » معرادب :نيما -سق كرتتا
 راخم ما امميض ىممي نادما *# لئاسا يناو يرداام ةللاوف

 رارملا.رذتست ذا كلام و_:ب * ريمح د الوان مىلعالا فرمثلا ما

 وربادت نا كتيب كوبا ىصواو :* آواساوتنا ني مهوبأ ىصوأأ

 نءيودءلاثرحلا نب دحانبهللا ديعكلذب ( ىنريخا ) تابالاهذهلاق يثاحتلان ا لاقي و لاق ظ

 ةيواعم تايالاءذه تغاب اءلف اولاقءريغو شايعنب ليع.سانع مسمن ديل ولا نع دئاع نبدم

 اقالخاو ادكن سبق يفناو مكب نمتا ىتالالا رحبلا مكتيزغاام لاقو مهلارذتعاف نعلا ىلا ثعب ظ

 نيبو مكنيب هيف عمجحا انافكلذ ريغ متنظدق ذا امافيكحصن و مكتاطب فراعاناو رغتلا اهامتحيال ظ

 اي ةيواس اهني كلذ: ل ا 0 هيفوزغاالم>او هيقاعيح اونوكتف سق |
 نع رييز هيندحو لاق هللادبع نإ بعصم ينثدح لاق بر> نبريهز نبدا انثدحلاق ىلعنب

 انك ف يلا ر سلا دع تكف ناوين زيرتلادبع هنبارحح يفز او مدلو غاصا ناكلاق مج

 ديع باحاف هناك رشب يماق هظفحا مالكه يف ناكو لمت وهو هيلع دروف قارعلاىلع ذكموي وهو

 غابو ٠ انامز هتياكم عطقو هافحف نار - 0 درو املف احق اياوح زيزملا

 وأو:لضفلا ىنم هلوبق ىفكل نكي ملو رذعلاى لا جتحامل ةوفهلا الولةيلا بكف هيلع هبتع ارمشب
 مراكالا مش نم سغاصالا ىلع ربك الا ةيقبو هيف تدزل هتءمض امم كا باتكلا ا

 ظ
 ظ

 لوي ني> يمرادلا نيكسم نسحا دقلو
 (١)حالسريغباجيولا ىلا عاسك © هلاخا ال نم نا كاخا كاخا

 حانح ريغب يزايااضمم لهو # هحانح معاق ءرملا ءناناو

 هنم ىرج امل ايثنم ناك يخا نا لاقو هنيع تعمد زيزملا دبع ىلا هباتك لصو اءاف لاق

 مسقاو هرذع لق دول مهنع لئف سانا كلذ دهش نمع اولنف ىرجام

 بجييف رركم كاخا نال مزلا فذح هيف دهاشلاو ةيفلالا دهاوش نم تيبلا اذهو )١(
 يداذقلا ظنا فلطعلا واناركتلا دنع لمفلا فذخ
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 هناك" نع هناك 2 عل أو ساحغلا كلذ اوريض> نيذلا هئامدن ن 1 رمش امال نأ هيلع

 نع هب هسا 5 انادح لاق ةيسداقلا تيطخ يدتكلا ا نا د# : 9 لِمفق

 يلع ا نأ 32 ثلاث 82 6-95 5 قدزرفلا ناك لاق ور<+ نأ 6ع ةدسع ينأ

 ن بانو ةبرمض نم تودو اق باواسم إو ىلا ص ها سو نددت

 لاخلا هتيحا ره ولو يعرادلا نكسم دحام م توغو يو ار يف عشب 1 لافلا ينأ ةليمر

 ننزل ن تفاح دنع ( يرحل 3 ءثلا : 32 | حقو يب يح نجا ىلإ

 هدوركف هموق ند ةأدو يمرادلا نيكس بطخ لاق يهحعص 5 نَء ءأ انعلا أ ا 025-- لاو

 0 بدأ للم هل نخل راش ١ اذ هموق ند الحر © تالا كل تحوزو هلام ةلقو هنو داود

 لاذ ا ع(>وز 2 1 !اح ة ا را كلتو مو تاذ نيكسم اهم رذ

 نعلا ناولأ هروكسلا 0 * ى ل نأ لات ند نأ

 ل داون هلل ءاع يلع يأ نم

 تال يعدب امو ناك دّقلو » أ نضتللا قرولا هتبدكصأ

 بسنالا لوزوم تيأا نيوسو »+ 023( هس ناس لوزم» بر

 بوش ارد مؤالا كاتساو ** ىردذلامحش نمق زر تح بدا

 اولا قوف اهحام تايذعص »+ ةوسأ نم 8 اهءلتال ند

 بهو لاه اذ لبق اءاك #* اهغش ودبي ليخلا سو.ثك

 نب مولا ن نع ينأ ند لاف لك وملا قحسا نب دامح ينادح لاق ديزم نب دمحم ( ينريخا )

 موشو هلصنو يراد 3 انكتس رؤي ةيواعم نب دياز ناك لاق شايع نب هللا دبع تك 2ك

 سانلا هيلع هئلاتعاالا نأ فاخو كلذ بتعمع - ديزعأ ةعببلا ةبواعم داو أءاف هيبأ 81 - هحناوخم ا

 ديعس نم ههرك هغاب مالكو رذ كلذ يف هغلبو ةفالخال حري نم ةرثكو مهف ةيقبلا نحل |
 ١ اهدشنيو اناسا لوشنا اك ديزي صاق صاع هللا دعا ا كب ناوزرمعو ضصاملا ل ا

 وهو هيلا نيكسم لخد كلذ قشا 8 اف 4 ا 0 اافاح نآك اذا ه.ساخحم يف ةبواعم

 لوش م نيب ل سل يف سانا فارشاو ار ةئقا ونبو هنيع نعديزي هناو سلاح

 دوذاو مع 1 سانا نه * رم عم نا يبلاف ا عداذا

 دودعس نورقلا امن ام اذا * اهءايظ 36 تلال ةر>اهو

 كس وص

 ديرب ثر.ح ندا يو »+ اكن ءاؤ الدم هللا ءافاخ يف

 0 نيمؤملا ريم مأ ناف * و ينرغلا ريذملا اذا

 مسجلا نيءسو هضرمع ىورو : )١(
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 2 55 ورم قع رصنلا 107 لة” دعم ءانغلا

 دودو رئاط 9 لكل « دعاص دطاوز و.ملارئاطلا ىلع

 00و ك1[ تشتت دوقو © كرالو انك نءانالعاتلزالف
 دوممو هلا بانطأ ديت * الع كقوق كلل تيلازالو
 دوكر .لاثرلا لاذ .اك فانا * اهحئويلاوملاكب رح نبارودق

 الا كلذهف ةيماينب 6-0 ماكتب و لاق هللا ريختنو نيكي د تاقاهف رظنت ةيواعم هللاقف

 الزد>اف ةيواعم 06 دز هلصو مث مهدتعام 2 ديزي مدار أ يذلا كلذو ةقفاوملاو رارقألا

 لاق لاق ملاسنب دعو ةيواعموب| انثدح لاق يزيعلا انثدح لاق فاخ نبد#ت 20 هّلص

 دق ديشرلا هجوتأرو يباطخل تنطف مت مث * هبر هالخ يبرغااربنملا اذا * ديشرلاتينغ ديقع ىل
 لق ينام هللاو تا>| لاقو برطف * د.ةع نيتسحلا ريما ناف * تاقو امك راد: لاق ريغت

 الا هينغاال فاخ كلذ تءظاعتفةيواعم نبديزي نماهب ق>اتنال هللاوف ديقعنيئمؤملا ريماناف

 ديردنب نسحلا ندم ( ين ريخ- | 0 ةياس ةلديناصوو لاطراةيالث هيلعبرشو تالكمو ضا 3

 هموق يدان ِق هآوق دع وهو 0 هيب تززاخ ةظامماو ةموصخلا را اكراذ 597 رقنم ا

 ردجلاو ىلا تور يردق نإ ترسدق ف 2-5 كا نأ

 غلب اذايت> عمسل هيلع تفقوف

 ردقلا 0 يلوذ هللاو »* ةدحاو راما راو يران

 و لك اي ساجيف اهلزم, مث هرانب لططتفهردق خبطيف كراج ساجي لاو تقدص هل تلاقف

 يف صو ف ض عاف كال هب ةيلا لزتتل ردقلا نا هللاو لخأ فايملكأ عسب 0-3 باكلاك هنادح

 ٌ : 1 هلوق م غاب يي هب ديصق

 مسا نارك ها دهر واجبا ىل اراخ رضام

 2ظ000

 لحعلاو جاز الاب ة - هلا وح د لبالاهجوأ انفرص ذا ع وذ

 3 ا 2 « بأد 0 نيؤب 9 ني

 - دم ىبأ 1

 هللا دع أ (تعوس ( مث 37 ةامه ديزن سعمُش دبع ن يدع ينب دحأكرابما نب ىحيدمج 51

1 

 ةمرلا يذ طهر نه ن نحن لوقو كلذ رك ذي يديزتلا دمع ينأ نب دمع نب ساسلا نب 502

 نب. مهاربا عم جررخ نومي ناك هنال يديزملا 3 هن رع يال ليقو يدع يف! 201 مهنا لقو

.-- 



 ( أ

 نادر كلذ دع لكس 3 هلا ريتسأ قدا انامز ىراوت مْ ةردلاب نسحلا نب هللا ديعا

 53 لزب مو هدلو و ا نوكأ 2 ه4دم كر 1 ف .ثرلاب هلدوث قدمملا 0 روم

 3 غالاب املاع دع 5 ناكو دايح ة هارمد كَ حتادم موف م طو هدلو آَك هيلا نيءطقنم مد رع

 بديح لإ ساوبو ءالعلا نت ور#< 0 نعالخأ تريلا مولع ياك رم ١ ءثلل ةيوار ودالاو ١

 4ع اهاورو هنا رذدو>و ءالعلا نب ور مع ىنأ لع نأ ةلا | رثو نادر ميلا ل ىودالا

 نسحوةغالإة فار ءملاو لان م هتازع» لثم يف اعيمح هوب ناكو تقولا اذه يف ا اع لوعملا ضو

 ناكن ”ناخا اح ا ةايع ا 5-0 دي> ماع مهرئاس كلو تزرعلا مايلع قاف ١

 ىلتب دفعا يفأ « ريغ نود: ةحص ةقام 1 ل انك ذا هدلو نء ءانغ هيفو رعش هل

 دج نمش ميلكلو هامل دلو الوم لك دع ينأ نأ ليدجاو دع يلا ل مهارباو دم

 هللا ديبع مهممو اللاع ةيوأر اىعاشناكو مهربك اوهو دمت ينأ نب دم نب دححأ هدلو دلو نمو

 مر .أو ريثك لع امنع لمحو ةغللا لح 6 نءايور دقو دمح يبأ نب دمت انبا لضفلاو

 0 0 0 د هللا ديع وبأ تيبلا اذه لأ ءام اع نم ىتب ناك

 نحي انلمح دقو هلقتي ام ىق رشا ةدشو قدصلا ىف نيرقلا مطقنم هيورب ام اف ةَس املاع الضاف '

 ْ مهراخأ ا ا 1 ام اعامس هنم اعمق |ريثك املع ةياوزو ميلة نم: نيثكاو

 | مدخلا عكف رخأءايشأ هيلا تفضأو لضفلاو هللا دييع هيم نع هللا دبع يأ نع هنذخأ يناف |

 يدب ْربلا سا هذا < ( ينربخأ ) هلهأ ن ع هتيورو هعضاوم ىف كلد تدق 00

 أسلاح ديشرلاناك لاق ينأ ىندح لاق د ينأ ن ليم ندا ينثدح لاق |

 لاف هفيس انف 053 رض هقنع برضاف مث ىسعلا ةفاقدل لاف مورلا ن 1 - هسا يف

 قتمده نسيؤملا 3 هللا حاصأ لاق ام هفيس امن هبرضف هقنع برضاف | 2 قدما ميلف نال

 برمذف ماقف هةنعب رضافكوبأ كادف م 8 مالغ ذئموي وهو نومأحا ديشرلا ٍلاقف ةيسع ةبرض

 رظن نوماملا ىلا رظنو هسار ناباف هبرذأ هقنع برعغب صمأف ا اعد م ا نابأف اعلا

 تاقف قاعاتسم |

 دبالا رخآ سبعل مامالا دنع © هتبرض دب اراع ةفافد يتبأ ظ
 3 لو عطقي مل ءاقرو في يكد # مقوي وسال ةرمسأ كايا

 دوايذريغ م.س تب ريضدقو © هتبرتذ كتناخدق كف.س لابام

 داو اعلا سأر نيب 0-3 و « تءقوذا هللا دع ةبرضك اله

 ديهسو بجحاحلا نسحلا | تا نا هيو ناك هراخا يف 1 يبأ نب ليعمسأ لاق

 | يأ ىلع يان كلا هيوم لضفف يلا كلا ءابأ 5 ك7 انأ ١ ركذف نيفقاو ىره وما

 ايسضارت نا ىلا امه مالكلا لاطو يفاسكللا ىلع دوم ابا يرهوذا .ديسس لقفو دمت

 ناوفصإبأ امهنيب مكحلا المطل هبحاصنوذرب ذخ أبلغ نم نأ ىلع انهارتف اءهنيي كي لجرب

 00 نمان نامل" 1
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 هنم ماعتو دمحم ينأ ىلا راصل هسفن يفاكلا حسانول امل لاقف مالأس لخد اماف يزوحالا |
 ا يديزملا دمج انأ غلبو هيو ةباد يه وهلا ذخاف هب هئم ماعا ادار 00 مالك

 اف ريا اذه

 بذاكلاك قداطلاامو كيف نإ اقذاص 5 عمسأ هب ومحب

 بجحاجلان سلات >انباانا «# الماخ ابا تمغداو تاق

 رساخلا ملس هيف رظنف اباّتك بتك ا اسلاج موي تاذ تنك لاق يلا ينثدحو ( ليعمسا لاق ١

 : طوطخل هرياب ىحي نأ * ىحيفكنم طخا ىحي ريا لاق مث اليوط |

 : ىيد.م وا لاَقف

 طورضل ةرآ تحب اهنا. * يش“ ماعا .كاذب ماس ما

 طيطاو اهقادو نكد لمزا ان اهاللع م اذا ةرات 5 نإ

 طوقنملا كما رعش اذبح © املس رعشلا ماعت ملس ما
 طولركذي نيح لالا مساك # ورعنب مس لابام ىرعش تر

 طحت رك دا دع هل لب * ىيلصإ نميف هيلع ىلصيال ْ

 ترسصتناف تأديب دمحم ونا لاقف هلك اذه ىلا كاعد * يذ ىأ تي كلام كيو ماس هل لاقف

 مساقلا.وبا يمعو هللا ديبع ينادح يديزيلا سابعلا نب دمحم ( هللا ديعوبا لاق ) ماظا يدابلاو |
 00 ىلع ابا لق 0 ,امون رساخلا ماس لاق يبا ىل لاق لاق 1 ىلع يبا نع

 تاقف اف ىوحم 3 يابا الو * لم" ىنب نم مار بر * سقلا ظ
 هرشأ نم ءاممالا طمغ * ةيفاعن مومغم بر

 هردصيفهوركملايارف

 هربغ ند زهدلا هأم رو

 20000000 ام

 ان هن رععما اسما دروه

 2 ا تل "ىئرصصاو

 2 مع هنم 22 # ةيوشم ريغ ماهسإ نإ

 هرصع ند نيل ييتفلاب نإ فاتعء رهدلا كاذكو

 هرمسع يق ءرالا راسو *# ةرمسك قريعلا طاح

 بتل تا 0 هتيس لومرغا :ا| 5

 عن لاق اف كوبا ناو هل تقف نب ءاح ىلع اتق اناببأ لقاح ابا

 اههدباو اهفلا ملا ويصل نإ اههو ات مح يدشو تل

0 



 يور يدع
 0 ا

 بحاص يناضأر ا ةسق نك لاي ده ىنا نع ليميسا 2 نع يك يندحو (لاق) 1

 ا 8 ١'

 ١)ه؟7ا (

 اجرك الو امسمحو انصح

 مشي نونطوملا هنط 5 9

 نإ

 اههفر ًاواشيع ضرأ 7 + 1مم ماقأ ن . - هي

 نإ

 مه 2 أذع دالب يذعأ

 نيجوأ. يوصل 2 راو ع انا ًاريضح غابأ
 اههدهدأ ةروهشم هلع *« ةدماع 06 لكم 2

 اههةفتسس انحرم اذأ © 8-5 نون  حرط «:نك

 | يمحع ينثدحو ( هللا دبع وبا لاق ) ىثح ابا نوكي قع شنح يفا ن ه نونلا طاقسا ديرب

 | ناكو عّسرلا .نب سنويدنع دحم يبأ عم تعمتحا لاق ا لع هل ناكو يحاطلا ينئدح لاق
 امسوال 2 ناكوه:ءاجل سوي ماقتدت فاني د2 اح ىلإ ىدلخ قشاقهدنع فو اناعد دق

 لا: ىديزتلاىلا تفتلاف

 اخرا مفرط تابوا ع فراك نيل
 ءاشإ ثيح هنم حمرل رلا عضو 0 مالت ١ حب غملا حمارلا 5

 يد

 سطقأ ناكو اكتم فرصلا اهنع هتيحا اذافبيضتلظ نئاسم نع لاس ا 0
 امون هل كلقف

 هزيبخا م6 تنأ مأ كما رع ةكقاك تنال 10

 هرقبلا كفنأ كيدي توس ير بنذ ياو مرج يأ
 ر و 7-0-2 : 5 : 0 . ردكلا هع وتفقد و ةحاو اع تسلا شو تشل | نال

 نع كل لغاش كاذ يفناك دق ا ا هزكذدلاو ناقرعلا باب شرفت

 هاب كبور كافاع الف © 1 ع نياثلا كيلم يفاع اذا

 ةيبش تديق : كتالج لالا ذافلب كلك ناني 0
 . وأ ريشي بايالا يدل تنأو * هيف صقنلا الا داد 3 ا
 1 ودل ماقم لااعو #--كع .ح باغ 50 50 5

 ظ يندف أ ىللاقفاذه فا را هب و قانآف 52 , رغلا 0 || رعأ ر عن يدع 2-3 ا 5

 | مهد :ءالارالادو> أوكار الاخر ءلادنع كب واس !اووحأهلت اف رهن ئدعد قانا تاز خاانم

 نعانقلا تا

 امراحملا ريمملا الا ككاوس * نكيالف كارالاباموي تكتما اذا

 لاف يلع يف رع نا نبع ينأ وعشت :كو هل تاقام ةبيتق بتكف لاق ربالا ينعي

 يدهأ دافأ 7 هل لاقف هللا كهرب كارالا لاف رد دنع كايواسملا دوجأ اه 0

 هسا# 3 كي 6 لك اهلتو بذطغو قلل ىلا 8 لاَقو امراحت |[ اش هند كيلا
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 ك'م رخسو كدعدف ٠ نم كليو هل لاقف ءاللب 00 ل لعف اريختم ةبتك ىو

 صدف يَ ىسع كدعذطف ىديزيلا دمع 5 لاق كي اع 3-00 1 نهو هلع ل هك

 دواعأال ةستق لاقف كدعضف دقفاف رن٠ كنع 0 هايالب و هباح ز٠ نمهللاو هذه لاقو هل>رب

 وبأ يخأ ينثدح لاق يدب رملا دي هللأ دنع ينادح لاق 024 ( ينثدح ( يش نع

 هلهأب صاغ ساما ديحا نب لدخلا ىلا اموت ترض َلوُش د اناس عسا كافر

 ناو دعا . 0 اهريفاذحم ايندلا نا. لاقف كءلع + قيذأ تالقف يدنع انه 3 لاقف

 0 لود رع 10006 1 5 0 ا ىنادح 0 هللا دينع 6 ينأدح لاق

 00 0 هللا دبع نيبو ين 0 ا

 املع 0-5 و ساد 2 نيحا ان 7 اهمهدب تعمحف دوا نب لياخلا نيد و 00 عي نا تحا*

 مع 0 ها نمحرلا دنع اياب هل ت تلقف لالا تيقلف اقف م

 كحاص تب ار كك َتأَقف عفقملا نإ تنقل مث هيلع نم ا همالكت أ ر يا الا تدا و

 يحع انثيح لاق ىديزيلا اد 12 نمرتك اهلقع 1 تكا ع نه تئشام لاَقذ

 وا ىل لاق لاق د# ىنا 000 يأ ين هدح لاق دمحم نب دحا 52 | ينثدح لاق هللا ديبع

 أعد كلا ناكو نهشأ ةعل 3 فاختس نا لف ناذمر رهش ٍِق داس ىدهملا عم انك دمت

 ىديزيلا ىلا ثعس ىدوهملا لاَقف ةفاقدمع يئسلا ديلولا نب ةييشةدئعو ةيسرعلا 0 رك اذف

 انءاط بجاسلا نسا عم ىنادكلاو يدهملا لاخ روصنملا نب ديزي عم ذئموب اناو يتاسكلاو

 تاقف كرش نم هللا ذوعا دمع ابالي لاقف ينةيس دق ٍثابلا ىلع ىلا 7 اذان ال تكف لوسإلا]

 ىلا او.ن 3 لاقو ىلع لقا هيلع 2 اءاف كمل ن* يلوا 6 ىلدق 0 ىنؤتال هل هللاو

 يار + اولاق م ينانص> او مو يي ولاقت نيندحلا ىلا 1 + اوااقف نير دأا

 ىلام | أومسن ني رح ءلاىلا ف رعي يرحاولاقف نب رحعلا أ و 9 مماول ريهالا هللأ حاصأ تاقف

 ىنصح اتهام رحل ندا هل لاه ا عَ 0-22 34 م نإ: هل ىلا اًواحا٠ ف ردم !|

 د كالا لام ول رتب اكو عي نب رمح لوقي يناكلا تع.س دم وبا لاق

 للاسر كَل معز اذو ناريمالا هللا حاصأ ت تاق دمحم وبا لاق هذه ن٠ نسحا يي ةلعن اهف

 هيف تناك 0 ىلا اوبن امل يئاسكلا لاقف هتل أس دقف لآق هب تب 8 ا تال

 ةدحاونوتالاني رحبلا ْق نكي 1 ىرخذالا َنَع نين ولايدحاب ءازيحا يصح اولاقف نانو

 ىلع همزلب هناف نانح ين نم الجر بست فيكف ريمالا هللا حاصا تلقف ىنار' اولاقف

 ىلا بوسنملا نيبو هثب ىوس دقف كلذ لاق ناف نينون نانح يف نا ينح- لوشب نا هسابق

 ىلوقامف ظفح لئاسميف انرظانتف عمسن ىتح اذه ريغ يف ارظانت هلويدهملاىل لاقف لاق نجلا
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 بريال ركفلا لاطلاق ديزةيل مهريخ وأ موقلا ريخ ن٠نا لوقت فكهل تلق نأىلا هلوقو
 هين مهريذو أ موقلا ريخ نه نالاَقف ةلاطالا هذه نم ندا م 'يطختت ترحب 3 تاقؤ

 لقةمقرا تلق نقكو لاق لاحأو نكت قع ندلينأ يضرام ربمألا هللاعلسا تلقف لاق 1
 يفاسكلا لاقف ىنمم اذه عفرف لبوأب دارأ ديلولانب هبيشلاقثهعفر دعب هيضنونإ م-!يفأ,نأ

 1 «نال اديز عفر لب واب ذاراول ريمالا اهبأ.اعيح اطار تاقفت لد ع در
 كياصأك تأ راش هريغو يودنلا ةملسم عم ىلع ت ا يفا بك اي يدوملا لاقفاديز مهريخ

 اهف افلتخا يتلا لئاسملا هيلعوتاي حبصف ىبارمعاالا امني يضقبالو ناملع ناذهلاق متلاقمويلا

 ينارعالا ينأي نأىلا تق رطأ و دمت وأ لاق باىعالا ءادعصف نم بصف ىلا تفلت
 دشني فك ريمالاهللا حاصاتاقف رضاح رود:منب ديزي نيروصنمو هلاوذالابح يدوهملا ناكو

 تاسالا هده يقءاحىذلا تلا ١
 ا « هريخال ىلئاسلا اي

 رملا حجاج ارطلصفلاب# انط رقت اهتداس ريسج
 3 وأ هيل مهريح ىأ * يدرك ًاومهريخ نم ا

 لاق اهن اك نا ةداعا 'ىلع برك وبأ ةين مهريخوأ تقف تنأ هدشننا فك يدهملا ىل لاقف لاق
 كنا لاقو يدهملا مسبتف لاق ةعاسلا اهاق هللاو وه يناسكلا لاقف برك وبأةس مهرج أ ١

 اهلكامف باح أ لئاسملا هلع تب ةلأف هللا ثعب يذلا 5 ارعالا علط 6 * لاق يردن امو هلد,كا

 ىنكتنا ةشىل لاقف دموب اانا ت تاقو ضرالا ىنيساقب تبرض يتح > رورسسلا ين زذتساف ىلوقب

 رفط رمل دقو رفظلل لدفام لبق ةتكلو اهوركم كلذن دار أم ّللاو يدهملا لاقف ريمالا مساب

 احر حج اهلف لادلعَ وهامب كريغ قطنأو هلهأ تنأ اب ريمالا اهيأك قطن الجو نع هللانا تلقف

 ملمع ا ام د نأ 4ك تلك ام بتعويس 5-5 تلق نءاعتل امآريمالا يدي نان ف :؟ام | ةمش ىللاق :

 حبصأف هيف اهناق تايبأ اهف ةمقر هيلا تسسدالا اناوبد عدأ رف ةدع اماقر تيتك تح حبصأ
 يعو امودشانتي سانلا

 دود(لا ىرا نه نٌسيع اهات كوك ساو 22 08

 ١ نب ةيش واكون ىديكشدقلا نك ىو دش 3 0
 | مدخلا تالي مق هسقلا ب يذل عل يت
 دوجو 0 يروح دي ال ا نه ةلخ كي الوال
 27 طق دخل لا كنأام ريسغ

 00 لحي كاذو اذ يلمف
 لضفلا يمي هب 0 ينانكلا“ ناتشا ندخل اقلك ودق ىديزيلا د ع وبأ لاقو لاق

 هّتقع رقت م 0 « ىلعتسقملا رحالا معز

 دوعو فد برضو ءازغ 2
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 تي ايفكا زك اذناكنءاف * او ينال 4

 معجب لالا 0 رغحو 0 كاع 0 ىلمأ لاق | 2 أزع( 0 الا 7

 | تدعمت 9 لاقفولا هدم ا ا ْن ىي لأ ر 5 أ 0 00 دقام هصوذعش

 | كل | ماعحاف ت تاق لاق أامضوم كتءا تدص أم هظفا يي مدعم كك لاف ناموس كلذ كمل

 ا[ 1] لآ دمج انانىل لاقف نياجلا يف ناكرم ضيف ينقل تجرخ اماف لاببهللا كمرك |

 | ةلحديدِس ناول ت ءاو دقو لو ل كفداَف كلف ةح اح هلا وأ باكلا !ذهىنات ن 8

 | هنال لاق املعو اردق هل ناف هللا 31 مودل ليقف ةيرش اههنم !ذه تيقسام تارفلاو

 تاقف دع نم هلا تدعو لأ 0 نأ 0 لاو ةماعلا بى #ءإ 5 ا رم 0 1 رد ند

 | يدنع قةحتف نيدب انلطت 1 هللاو لاف "ىش ةدح العا يف هللا كدر كتم ناك لج

 ' اواو كلاس نآ اًدبا.ةحاح ىل ىضتالو كدي ىلع ةجاملا هذهدنلا ىضقال هلتاقف هنع يننابام
 | يناف تدحرذخو ينو 7-5-5 هل يف ا ناماللس || كيلع تدر و ادبأ اند .مكيلع تام ذل

 الأ كلا ى ينثعب لاقف ينقل ىتح ضكرب , بكار اذا يت>اهل ةليحلا يف 0

 ا ةكلمم » رو ناكو هع هاف "1 هلوسر عم تءددحر 0 2 يح ل دلاخ نبى ىلع

 | قاف طاص هنبال بدؤ باطإ كرمانا ينرمأ نيتمؤملا ريسمأ 2: ىل لاقف هترياس مث هيلع

 | ةدلول ايدؤم دار 1 فدو ن جاجا نأ كعرتن داع ينأ هب ينادح اثيدح كندا

 أ للا ىل اوعدا لاق ىنارصنلا ملك هملع سيل لس انيهو ملاع 0 لجر انهه هل ليقف

 | تهرل م قل ربع كانم رعأ هنأ اورك ذ دق ينارصن ىلع انالد دق انا اذهاب ير ” هلآ لاق ءانا ملف

 | هملاعو مالسالا هاش 0 مهدي 61 مقو دنع ةاللصال مهذبال ند يدلو ىلا مذأ نأ

 0 ايفو ةعمح يف 8 هءاعيام مويلا ىف 31 نا ىلع رداق لقع كل ناك نا تناو

 هءضق د نب 1 1 3ع 5 دو ءاضرا نق تيصأ دق هل َتاَقف هاوسام ىلع نردلا

 / أذله رذح دق هل تاقف هه ناك امو مصاع ربي هنريذاف تاقا نيا نه يناس مث هيلإ

 وس رفعح كقيدص قاا يردنال مو لاقو كدعذف ءهاضاقتاهحو قا ند يرداتساو ريسملا

 ْ رفء> ىلا تياثئافهلا ةعاباا ىذا قلعدتكر 7 كم حاح قرا وأ نيئمؤملا ريما ماكي يت> هنا

 قارط يف هلتاقو

 ةميشنعوامرك رفعج نع #* هريس امع يلئاساإ
 همدو همحلب حامسلا طيس #* لحجر ارفمح يمنا نا

 همعأ ىلع فقو همالكو # ةمرحم ادبا ال هيلمث

 همدق نملعالا وذح ناكع © كد“ هتان يرو



 (اذ)

 نيب لق يل لاقف ءارإا هب قو و تاب 1 هد ءزأو ربا 2 هيلا ت تلح دن اولف

 مأ تاقف كنجاح امهب ر " ذاف يعم انوكي يتح اءمتك اوااربط د21 كأول ايف 22
 تيتكو ةاودلا تذخأو يديساب ا

 ل ع هللا هفياخ أن هذوعوه را نم قحأ

 هقح نع عقدي ال قحاب 0 يدطا يي 5 ١ كل هل ٠ ندهو

 هقدص ىلاقدصلا يفو 1 # هيده ىلا 5 يف نيش

 *  هقر يفيحولب ةمأل
 هقتر ىلع سانلا ردقي ال »© يذلا مظملا قتفلا قئارلاو :

 دعب هيصقو هيلع لالإب ىلإ كسف ءايإ ءارقاو يعا يفا يملا لا نصفوصصس ا
 ينا اسغلا يف لوقا تأشنأو موب كلذ

 متاع ليالاو راز فرطب الهاف * ملا تاما لها هيرط الأ
 مداع يناقمرملا لبق مالأو

 ٠ ةضورفم ةعاطلا هل ندو

 ان ةوفد 1 سانلا يأ ليفاذا

 ةوعد مؤالا ىلا هيداحأ يعد

 هم اص أرد سدل نأ ىلع يد. 'ث

 4م ات ون قاقد ةدعيفسص

 اباهال تاحركملا لخ م ماعأ

 ا

 رهاط كفو لو> دم كلصاو

 موف 0 انا_سغ عمئاصت

 دي كالا تاون بارزناف

 مداقتم همؤأ ءوش صرغمو

 مزاهالاو امسانءادحوةح فص

 - محاحو مثل كا هادو

 ملاس كه>وو مؤاىلع ضغأو

 محان كل بكوك موب لك يفو
 مراغ كدرعو زوءبم ك.يو
 مهاردلا هيلا عك تزو

 مغار كشاو قاش ىلاتءحر

 2 هريصو يئاث هنأ مس ناكو لاق

 : منقربأو الأ هقلت الف. اخ كنا اهون يشاع 0
 0 كمل هتاف .-مدسو ءيدو » دسم ٍكاذ لق نمدهل ضارعو

 ا هل عكا 8 الو 2 ةح 1220 الف الاو

 را عايض نه ضوبقملا يف هتعيض تضبق ثد_د>ام كمرب ىنبب ثدح احلف لاق

 7 تدر يت> هل تءقف كلذ يف يرهوجلا مالكح يناأسو اهسمأ يف يناكو ىلا راصف
 تسلق :ىئضء'ام :نتاتس هل تلقف هدفنا هجن "ن6 يرد اغارذكو يفركش ينءاحف هيلع

 ىلا ةرمصبلا دحس٠ يف سلجم ةديبع وبا ناك ( دمت وبأ لاق ) ادحأ ءوس ىلع 'يناكي ن“

 سانلا هضعا نه ةدي.ع وبأ ناكو و ىلا 0 2 سام رمجحالا فاو نأ تا ةيراس

 ةعيقولا ىلع نامت اما يديزملاو نال ولا ا نا موملاثل مهركذأو سانال

 كفك | انا ةعف ل تاقف هيهذمي انامر دق هناو كلذ يفغاب و مويواسم ركذو سانلل



 1 1. ها صدت لرد ودلالة :

 ناك يذلا عض ااا رز ىلظ ر تنك دسك ىلا فاح و أ تح ناذالا نم ناكاملف ىلإ ىلا تح ناذالا نم ناك املف

 | ةديع رنا هف سلجم

 5 أ هللا“ لق هد ع انا * ٠ هتءيشو طول ىلع هلآلا ىلد

 ظ سانلا لقا او 7 9 قوفام لع ال وهو ساحف ةديع وبأ ءاحو سانلا حبداأو لاق

 هسار اسكتم لزي ملول جن هيلا رظنو هسار ةديبع ونا عفرو نوكحضيو تبلا ىلا نورظني

 لاق ام هل اناقف هياع انفقو يتح انق مث هبام ىلا رظنت ةيحان فلخو اناو سانلا فرصنا يت>
 ْ ثان نم تملع دق لاقو ىلع لنك أف طول ىلع هللا ىلصف مأ امح الإ تدلل اذه بحاص

 نءةلع تالتعا دم وبا 6 لاقو ) كلذ دعب انرك ذل دعب ملو هلا كلنا ضرعدتلا دواعا نلو

 يغبني مك يندقفتي لو يتاعيف يب رعملو رود:« نب ديزب ينافجف ارش ىلع ت تلاط عبر ىمح

 تاسالا هذه اهنوض هيلا ةعقر تدّدكف

 اياتنم ري_ذال ًالاط هءاح نم * هلفاون وحري يذلا رم ءالل لق

 اياوباو احح كريخ نود نم ©« يراكاذ لك ارهد كت.<يفنا

 ان اهؤارض تيثنا ذا كيلا ه هتواقش هنءاحا كيرض 5و
 ابان ةقاف نم هل.لتددسالو * ةرسدمل اباب هل تحتق اف 3

 0 اياغ هظح يفاوف كنع باغنم * م كيلع قي دهاش بئاغك ظ
 0000 || ةسفلا تسول لاو انتاطقساولا ءاجيوعاو دمعالا اتوفجن لاواها رق انلف |
 * باع ن ناكو مهفلا نإ نرلادبع نب دم ينئدح لاق فاد وب! يعازخلا دمع نب مشاه ظ
 |! هحرذاو هيف دح ارو اديدش ًاثع يديزلا دخت ينأ ثيل را تلح ناك لاق ا ظ

 طاوالا ىلإ هيسابإ هيق لاف حزملا جر

 فحجحر اماقذا يرذلا بدلا # هل يطماج-و نمو ينا ان

 اوقهدزاو يكرلا ءاجالا ثح #* اذا لاحسلا ديلا, نحرطب
 « اوفتع اذا هتك ءانفب * لجز مهوصل نيمرحملاو #

 0 ا رق فلك“ م ةيووع فاشم- .نيطق ]ذاو
 فدش صماوض يسقلا لثه # ةمزحمم صوخ مهب تفاو

 اوذرع الو موق ىار ناءام * بذك يذ ريغ هيلا ينه #

 اوفا 31: نيشالل# طيرغلاو + .اوةب .نيذلا ىءانلا "نا يف
 « ذا اذا ناعطلا يف ىحك ادحا

 * 2 فر#خواحطبامهجوال * هب يمكلا قا كرعم يف

 * هعش نرقلا بكح | اذاو

 اوفتو ذاو اومه ذاب رحلا يف # لزن يذ يا كرد هللا .#*

 « هتلآ ءامجولا 'يطخمال

 فححلا عضعضتو انقلا شرت

 فدع هاللص نيود اندم

 »* اوفحز مهاذا دصتالو



 (ملك)

 تفاعلاو زايسملاو كالاجالا ايط رعأل كا هلو 7#

 فز' اهنأ5 حاقالا نات اوقيوسلا اه ناهيدرح
 فدصلا هتوذ قباطت أرد * مها لافطاو درم

 تفطالاو نيللا هنم ءرملاو «# هب وعمل هيدل مهف

 نفارعم يا ليسا عد عذج هل باجي اشي يتهو

 فاظقهنتم يف يوشلال بع * هسراف تحن ةئضرعلا ىدُع

 ننملا لبق زو وكس[ يهد« وسام دفاع ذل
 فرع امل ةيداع لك.يف © هلو ةحربأ ”كلاث دعاق

 فاق اههوط رخ يف ءاعلص #خ همدش درع هوقح يف

 فدن منهو لازن تيعذ * اذا قاربلاب ذحشت ءادرح

 تفوح هخ وفاب ينزاملا را عارذلا دبق ىلع يفوأ

 فخق الو رو_ذ هناخال # مرض هنئءر_م اخ

 فلج هذذهأ نعمرذح يف # رحم هنتع سجملا درع

 تنين لولا ةينغ يدا »© لك س11
 2 0 ناعطلااندو #* هتداعل هحيع اذاو ©

 بفك ةباعل ك2 يح ده 1و يرامط كار اكل
 تنه هلق اذهو اذه ه.ذاجر ةالو و ناك
 22 م ةيحاب ءانحو قدما عا ينخيلاب

 ع

 فمش ا ةلذ نود ند ع ارد ىف كدب نأ ولو

 هلدسساو سلاف قاد

 نإ

**« 

*« 

 نتاحا- قوت هللا 11 »يوم رادك تراسل
#2« 

 فق امدب فاسلا نعوم

 فرَصَتم نعل نكي مل نأ * يندب قل 2 تي د

 تدشن لاق ءالعلا نب ورم ىأ 0 ءالعلا نب نايف يبأ 01 ند خيش يندش ىىوصالا لاق

 هلوق عمس املف عميس, سااح يف رعأ و هذه ةئافلا فاخذ ةديصق

 تس ءالط نيوداتل 8 .هعبلا ل 0151 1

 دمم نب مشاه ( ا ) هتطرض ليقم قاح يف هعذي نأ 5 دقل َكَنأَو يبأعالا لاق

 'يث يف مالك يرجحف اسلاح فاخ عم تنك لاق ىممصالا ىنثدخ لاق مهفلا نبا ينثدح لاق

 دوي اني اذه'نءىنعد 0 يلا لاق بغشناب لعحو ىديزيلا دع وأ هيف ماكتو ةغللا نم

 لوقب يذلا نم ينربخأو

 ( رشع نمل ينقذ ب11



 ١ م8
 ا ع هع

 حيهرلاوةبيرطابر * يننافتأغتنا دام

 حيوالاو ةيودلا بر *
 ىلع نأ نسحلا ( ينربخأ ) فرصتاف:ماقو يديزيلا بضغف طول, هناو ملعم ةللامما و تارسإ
 ناع طيعس وبأين :”دح لاق يار | هلل ينندح لاق ةيؤرمت نب م املا نب دمى اسد لاق

 ينب نم ةمرلا يذ طهر يدع ىب هيلاوم ىديزيلا دم# 5 بضاغ 9 ىنالا فسوي نبا

 ,هوحم لاقف هنع اودعقف هيف بست 20 ميك

 مرامحأ ةزب :يأر امل « ًانموق نع لئالا ان
 مهرارساك يهل مهالعا 20000 مهم تمس نحو

 واخ و نعوت ن عك # 2 جأ مهب لئاس :

 ليععدأ ىمع ينثدح لاق هللا دبع يمع نروح لاق ىديزيلا نعابعلا نب دءحم ( يتربخأ (

 موش ةيطخ هل لوعأ نأ دست انو 1 لا>رلا د> ىف راصو نودأملا غاب 1 الاق دحأ ا

 تقر اهببطخاماف ةجوالا نسح توصلا ريهج ناكو ةروهشملا هةبطخ 3 انا ف ةعئللا موب اهب

 ىديزيلا ديم وب اقف" هه وس ن٠ 1 سانلا بولو

 ' نب
 ماه 3ك دهعلا ىلو ناب

 فاح لك نه سانلا هامر املو

 هل احم اوتمنأ لوق مهامر

 ةمارك نيئمؤملا ا

 هب يأ ام مناذا تعو الف

 ظعاو غاب سانلا ا

 ةنكس راقوال هيلع بيم
 هنلق رباثملا قوف بجحاو 2

 بودو هلالا ركش ا هيلع آنب

 برطخ وهو ماق ذاهلذف ادب

 بيلص هنم دوعلاو مهراصباب

 بري نيعماسلل هنود ىو

 بولق كاك دنع تقارو تانآ

 بيحع راجنلا ىحاطب ىغأ
 تاو عكأ ال نانح ىرج

 بيجو ييحالا باقي رتعااماذا

 تنرتص نيملاعلا ىف. هل نسلق ف
 بيرقو حزان ةنع ٠“ ثدحي .* مهيدح وهوسانلا هنععدصت

 بوطخ هيلع اموب تدرو اذا # ةماز> نيئمؤماا ريما هيبش

 القل هيلا نم. هاما * ةحامت قورع لما باطاذأ
 د ويه هللا د ,عمدش #*# هب ىذلا نينمؤما ريمال لقف

 بيغ: كنم رييدتلا 1 و اهباع *« ايلاوزاك ةدلب نع بغت مل ناك

 بيبح كيلا صخش هتريسف *© هسما لك يف كيضريام عبت
 بيضت ثارتلا ىف 2 سياف * دمحم ثرا سابعلا ينب مثدو

 # سبل كيجارلاو كياطع ه8 دمحم مع نبا ايوجرال يناو
 * 2 بثت كاذب هالذ الاون « ادمحم ىثباو نومألاىلعيننلا
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 ت0 00 7 ا ا ا ا ا ا سس سما

 مح نيتؤلا كلو 3 < كرام نقنوأا راسا
 بيصن هادي تزاح يذلايف هل * مهلكف مامالا دود مهمع دقل

 يبأ ند هنزألو مهرد فل ناسم#ل د2 ينأل أ د.يشرلا ىلا تالا دعه تاس اءلف

 نع د 3 >أ ينادح لاق يدور دف 2 نب لففلا اندح لاق يم ند يح

 هسفنا اندشنأ داع اماف هل نذأف جحلا يف ةقرلاب وهو ديشرلا 0 نذاثسا لاق ها
 لحخعلاو جاعزالاب ةيحالا ىلا لي او انفرد ذا اّتحرذاي

 يدلل ل اخ قود كل # ”تادإ نم ند د
 لخولاو قوعلاو وطارق ىسما ه ةئرافشو 43-0
 لطي مل دي,تلاب كدوع ناف * ايرتغم بايحالاب كدوعلاط نا

 لب نارح ىلا داؤفلا بص © لبت نار نمرهدلا ىنةشاامأ
 لمالا عم تبت نأ كسفن لمل © مهراد برق لمأوءاحرلاب شع

 دلو نكد ةعئصةنق رعش هل نم رايخ 0

 ©« هدلو دلوو يديزللا د_# يبا

 هلوق هرعش ند هف يد امو دوي يب نب 3 مف /

٠ 

  9 5تسسس

 لدا تفاضل 207# كلر دنا كذا

 لاح هتقالاف *« يفت مكل تماس نآف #

 لجرلا كلذ يلاذف * الجر ىوملا لكنا

 ا 0 مالس نب ماسل ءا انغلاو هللا دبع أ ينكيو يديزيلادمح يأ نب دمحل رعشلا

 ساو هل ةرمشعلا ا ىديزيلا د. نب د. قيدص ماس ناكو يروذام هيف ا هلو

 يديزإلا دلو يبأ 0 لي لودي هلو 4 الإ ة هةعيص هرعش 0 يد ْق

 هم '
 تصل ومص

 * يمساال نهردحم اعرذ تقض # ياو محاسأي تنا يناب

  0يع ل تاق ىف ل سلال قاخ ند 6

  00يعش ا 00 5 كح قا * اساار دقلا يف ناك نا

 ينادح لاق يدبز لا سا ملا نب دمحم ( ىنري>ا )ور نءىلع د ولاب ىلهر فيقع مياسلا وأ ذاا

 واكيلا رظن يبا ىل لاق لاق د.<# يبا نب د.< هيبأ نع رفمج ىلا هيأ نع

 تايقا دقو ىل لاذ ىنءاح دقو يلكعلا ةي ةييط

 دالوالا ن م ايأ تانكدلوو #2 مهدالوا معلب لاحرلا دلإ

 1 مج ها نام جو هج دب وج وج 0727ج نب ل 0059 ت2 ا طن 27 سس ل عج عع حس حد.



 ! (م؛)
 1201100ا1010101010001010000 0:10 10

 اموب ةيبظ 5 كو دش وأ لاق

 الو رايك ىف رق عا كنار ل ادينطل يردن كانرز دقل ىمحيا
 هلضاف يملا تنأ الإ دءحف. ©: عفاضسانلا يف. قوردملا عنص امو
 56 لم لك 4 تشيك وده بال ةيرللا سانا هارخ
 هللئاق نظلا 'يطخم الا ك.ءامك #* هملع سانلا نه نظ وذ نظاف
 هللاسم ريصرلا دنع تبتشا اذا * مهلك سانلا ةياغ 5 كلا

 بكف دم وبا لاق

 هلئثاق قدص لام اذا لاقي * ام ريذن 1 ُ ةيبظ انأ

 نر يع كرش ل تاما" 8 هدرا نم ىلا نياق تنع اذا

 هلذا وع كش هلذ_ءاف كقحم *« افراع كيالو 0 كب. ناف

 يئادح لاق 3 ديبع يمس ينثدخ لاق يديزملا سابعلا نب دممم هللا دنع وأ ) يقادح (

 ]كلف تاجا اها 2 قالا نإ نانا لآ ترون لف كأن نع دمحأ ىحأ

 ( 1 ال1 كس يلا تددو ىلا ريصتا ىل لاقف كتم دفحاو كلا م نا ينأو 0

 اهامو .تاقف ماع هب هللام 0 يناخدف اهريغ 0 عشا نه لقأ م ينأو امملق

 كلوق لاقف

 يتنالو يلقب ال #© وصوم رادلا دسأب

 يقامالا كتندأو ردك عدلا كدسعاب . ار
 ينأدح لاق حار كا نب دواد نب دمحم ينثدح لاق رامع نب هللا دسع نب دما ( ينثدح )

 لوقي يبا تعمتس - لاق دع .ن دا ينأدح لاق يديزعلا دمحم نب هللا دع مساقلا وا

 ديلولا نب سم لاق نيينعم الا اين عقلا و ةكرسام

 نك لك لح ديم ناحل هه رالا ىف ندا ريس# يبظ كاذ

 ينامالا يف وأ مونلا يف الا كات # اب اف لاححلا هلود تضرع

 ىناساو ىباتب اال # وصوم راذلا دعا تاقف

 زانآلا كتداو رم مدلا كمعات :اعز
 اضيا لسم لاقو

 ليتقلا كاذينناف بيصا * ضرا لقب ىهمستام ىتم
 يك تاج ا عب كي نتاع كدا انا تلقف

 يلا رع ب ا كاوه ين ريصو

 «  للج هتقالاش * يفن مكل تملس ناف

 لجحرلا كلذ يناف * الحر يوطلا لتق ناو
 قا بع لاق رفمج يبا هبخا ن :رع هللادبع قمن ينثدح لاق سابعلا نب ديك( يرحل!

 100101010110111 111 ا ب رح ج2 م بجيجل



 كمل ىادحلا >اوي“اإ ين ضن 5 3 24 0 007 ١
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 تتابع جن ادع

 . طن

 هد دي " 7384

0000 

 )١هم(

 , هيلا تكف هش دص ناكو عيب رلا نب نو 18 د ىنأ نب دمع ينعإ

 الورع كللع ىرج ةمواا © انما اهيركاج ال

 اليوط هيف كاقلأال مويلآ ىرأ * ىنناو ءاقللا لوط نم كيفعأو
 الياج داؤفلا يف الع تالح * امدعب فيك ال كذع يربصب ف يكف

 سنوب هيلا بتكو لاق

 ليوط 2 كنم باتع # ىلبس 0 و“ تيابذق ؟ ىلا ش

 ليلا ٍلظ دقن بنذن ملو 8 لياخ نم ينحتلا رثك اذا

 5: كوم توبا نردتلا ةنثع رعسا ويزول لال نلف مهلا نين يا ينئدح لاق يمع ( ينرب>أ)

 | عش هيف ىلق هل تاقف ذفنق انل رهظف ىدي زملا دم ىبأ ن دم ةلل- 1 6 تاب ةيمأ

 سام تدحنام الا  لتللا نم < ةنخ ده راون لل قراطو
 رداقملا هنلا تفس وَما لاقف © "يأ قراط ام هللا نعل تلقف
 رداس وهو يشأ ا قاف> ءاحدقو * هتيأر نيح دازلا وفص هائيرق

 رجاوشلاحامرلامضلان م هتمح * يأ اذاف اضرلاو ايلا لج
 ياووه الوارونومر مدلا ىدم 8# كح نانسل اعضاو هارت

 ىديزيلا دمحم يبأ نب دمحم ءاح لاق يأ ينثدح لاق" لكل ي ىنثدح لاق يدب زيلا تت

 1 20 النا 0 5: ءادتعا دق بحاحلا لاق نذأت ساق رضاح 37 نومأملا باب يلا

 اف ةعقر هيلا عفدف لاق ةمقر هيلا لصوت النا ك سماق لاق

 مامطا كللاو لدعلا ماما # مامالل ةيحتلا ا

 مامالل القل يوهاامو * ىنايح هل تاذب ول ينال

 مامت ىلا نوكت ةيفاعو «((مفن للا ءاودلا نم كارأ
 ماع لك ىف ةنمال كوي *« بر نم ةقالدلا كيتعأَو
 مالا لاو كلف ل ,ةلايوس مالكالب مالسلا يف ندا

 ىنثدح لاق يمع (ينثد> ) رائيد ن1 تانجو ماسو لخدف هل نذاف جرو اهلصوأف لاق

 دقو دهع ىلو وهو 0 هلا يلا تاخد لاق نأ ءدمأ يخأ ىنادح لاق يديزيلا لضفلا

 بوبعباغ اكةدم باغ هناف رحقلا عولط نعم يف ًاتايبأ لق د.حاي لاق مل سفنتف رمقلا ٍ
 تاقل راك هل تدب لب كلف يح مك ناك ناف علط مث هب هيي نإ

 كس وص
 اما دق مث باغ مك باغ # اعلط دق ييبحلاه.يشا ذه

 امئصام هنع هللاب هلاساف * هلكاشي هريغ يرا امو

 اعمحائنم ناك يذلا وه * ردق هنبو ين قرف
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 امج ههش انيأر اك * اهقرأف ةدوع هل لهن

 املع برشو اهف ينفذ ارضاح ناكو تابالا هذه يف نغ ةيولعل لاق مل اخو تسع ١ لاف

 لاق يم (ىنثدح) لمر تايبالا هذهيف ةيولع ن .1 اهلي 1 !و راند هايم رات ىلوخاو هتليل

 نا لاقف "ىلع انيد نومأملا ىلا توكس لاق ينأ نع يخأ ىتثدح لاق دم نب لضفلا انئدح

 كلوخدن وكنا عدتساف كلذب تماع اذاف هعم 0 ديراو يدنع مويلا رهاط نب هللا د.ع

 ىلا ترد برشال اوساح دق م_منأ تحاع املف لامي هيلع كل مكحأ اس يناف كيلا هحرذا وا

 نيتيلا نيذهب تدتكو رادلا

 بايلا لعقيفطلا اذه * با_كاوتاداس ريخا
 يناكأ ضمن ىلا وجرح وأ * اساخت مك 7 اوريصف

 كلوصو اما ىلا ب 8 رات نا هولسو هيلا اوبتك | قدص لاق امهأرق 5 املف هنلا ام ثعبو

 ينا ىلع راتخال ع ا هك و تالا رد رام نم كلو هلا لمس الق
 لم ييفعت نا تيارا نينمؤملا ا لاقف كقيدص ىلا م نومأملا هللاقف ادحا ساسلا

 وأ كلذ نم دبال لاق يديزنلا نبا ةمدانم اهب ينلدرتو كتمدانم نم هب ينفرش امع ينجرخما

 تيضر دق لاق لدعاف مكحا ينكلو تنا رصقت وا طتشي نا فاخا لاق مكلف لاق هيضرت

 ىماولمحي نأ لاملا تدب بحاص يماف تاعف دق لاق ةلحعمم رانيد فال ا ةنالثث هيلا له لاق

 ناك لاق دمحم نب نوع ينثدح لاق ىلوصلا ( ينثدح ) لاملا تدب ىلا اهدرب هللاددع ماو

 | اناسلءاسناا فرظأ نه تن

 1001 مصتعملا اهارتشاو عمت م رايد فال | ةنالث اهب يطعاف ءانغو اح و نهسحاو

 1 ايلع اط لاقي باحسا .ةيراج قثعي يديزإلا دمحا يلا نب دمحم

 ىديزيلا دمحا يبا نب نيح اب دس [هاوح منييلا نب ىلع ناكو نوماملا ةفالخ ىف كلذو رائد

 نذا ناف ًاتايبا كلذ ىف تلق دق لاق ايلع عم كتصقام لاقو ادمح اعدف ربخلا نوماملا غلبف
 هدهناف_ اهناه لاق اهدنا نئئمؤملا ريما

 اتيرمالا يت , مسيف يف او « انييلعال يح هللا ىلا 3

 انيددل يبح ا اين أ د دقق 0 ةماوملا نس ايلعي

 انيلغتلا -! رق ايلع يف 0 *# نس>ينأيفاصاخو لخاعا

 يد الادح قون يدحو *« هب تسلا ىل يبل يفدو *

 انتحل لو 4.ح َُق ا د هههسأب ي 8 ير دو عبارو

 ايوانللا الاعب دع تحرك ده كل دق قبال نم + ضعإو
 انتيداألوا امذال ىل عدب مف « هنكمي اندلاب نيدلاو دان

 اكرع كفك اند قلاده كلو هن اهعرتال قنا وأ “هنا الوا نومأملا لاقق لاق
 تلقف امنرك ذن الف ةنالف سمأ هيلا لا ام تدلع دق دمع اي ىل لاقف رادلا يف مصتمملا ينيقلو
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 (ملل)

 نسملا ندم سايعلاوبأ [ لا شفخالا ناملس ن ىلع 0 كيمال ةعاطلاو عمسلا

 72 يف اندم 01 نع يديزيلاد# نب 6-2 :*ن لاف مشاه ىنب ىلوم رانيدنإأ

 نيتييلانرذه كك أرءش لقدخاي ىللاَةف نومألا

 اط ا ء داعمدعت مناو * هدوعإ هك ةسلا دوب 32

 اهاملخ تاقفشملا عو ردق #0 هاك هلع عانت رى له ينل

 تاقف لاق

 لو رد كدا » اليلع يبا ردد <

 الودود فك ل: ا اذا * يتح ناردولا هموسأ كار

 الاد هل كاوه ىلع 0 موي لصوب ةاْللا ىنضدوف

 البس اهرش رجبلا تومو # رجمو ىوهتوم نانوماه .
 مهرد فالا ةرسشعب ىلمص اف لاق

 © مهاربا هيلصل دمت أ دلو نه ةعنص هيف رعش هل نمو
 ٠.6 وص اف

 اقحتسم قشعال ناك نم * انفع تم يندانال

 اًملخ هيلع مد 1 مو *« اقلخ ىلع مدقي ملو

 اقتعتديحام كلم نم © أ قر كالع

 اقرأ الو هم نئامعأ 2# اقل تيوه نقرا

 هيفو قاطعم ليت فيقخ نودمح نب سيلا ينال ءانغلاو يديزلا دعم ن مهاربال رءشلا

 موهىلمم للمر بي ردإ

 - د6 مهاربا رابخا نف الع -

 تنك لاق مهاربا همع نءدمحأ انثدح لاق يديزملا دمم نب لضفلا ىنثدح لاقىمع ( ىفربخأ (

 تقربف يق ىناح لاك عل مغ تاذ ةماش ةملظم ةليا ف |نأ ايف مورلا دلب 2 والا 2

 انقل سارا اذهيف لقتلاةف كيبلتاقف يدب يلا نب مهاأرب | ثللاقس سع ةم لايف اذاوةقرب

 تاقف اف ىعال

 قربا نامل تيأر اذا » قفخلا ملأ نم يباقب اذام
 قفآلا كاذب وها نمنالا + قدروا تدرالا لبق نم
 قا فالخ روزلاو ىلع * قاخلا نعا وهو هتقراف

 ىقاع تييحام يغلا توسل والا قر يف* كلع يذلا كاذ

 تلاق مث تكحضف اذه نم ىلع كحيو تاقف اههيزابج ح عطق دق هتلنظ اسقشن> تدفن لاك
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 منمدحأ عامّللاو اسيئرنينالثن مرثك | اهاعداف سلجيف ةبيرم ةرظن تراظن دقلهلاو فز فتست

 ينثدح لاق يديزيلادم نب لضفلا ينثدح لاق ىلع نبنسحلا ( ىنربخأ ) مويلا اذهىلا تناك نا

 اهف ةعقريف بتكفلاق وزغلاىلا جرخامل مضتعملاعم ناكدنا دم ىبأنب مهاربا يب م نع 0

 كدا رووح « لح هيلا 0١ ىف ,رعو «هماقم رزكرأ ناكف ناحبتسي نسخ ناتَشإ هلل ناكو ةرسبلا 0 داع اندعو

 "لو اهدروف هلجا-نم ايل ىطاقن رك 1 ناكفىل تضع ةخالل ةرضلا ىلا ضوخشلا

 تاقو اماياهعم ناحيسب تّقاو احرف راطتسي نأ داكفهيلا تيضمو هنع تلأس مثال تدرو اهف
 هناتس ىف ان.طصطا دقو اهذعب ىف

 اناحيس فانك ١ ىف ةمادملا اثح © اكتيدف :ناحيس ىدعسماب

 اناسا ناك ن مانربخ كاذب * هح رس ودرفلانم 2 0

 انايحا نادي. ىلع ريسملاتيط :*# ةركاسوا احاور يتادسحم ال
 اناسنا ناسنالا كلذ ىتأ يفت « هب تفلك ناسنا نآحيش طشب

 0 07 يشال © ةلم .نساكلاو انناحيز هاير

 نارك تدنمأ د4 لاق 18 8« 2 عزا ىح 6تكارخا

 اناحشا بصلا سفنل ناحيمي *# ةقتعم نم ساكو بيحلا اير

 اناك نم ناكسلا نم ةييك اس و #

 انا ريد يف مهو انيبو *

 نا 3 مهار انا الها نه ةعامج نع هللا دنع يه ينثدح لاق سابعلا نب دمحم ( ينريخا )

 نب دمحم ىنع كيذا نبا توعدول هللاقف 0 انسلحو ناسغانأ ربشاعي ناك يدي كيح

 مدن دولا اندقع نيذلا مه

 مهاربا هيلا ندكَف هل نين ان دل ىلإ

 نايّفلا مركاو * ارط سانلا مركااي

 00-2 ينل *# مك انيلا ردا

 ناس: .فبغيم « كازغ ءانغ ىلع

 يناورمدلا كبارش » ناحه>وىنعبرشا
 نادييم ىئمايلاعو © ريلن نال اق

 نان نم هلامو # درف وه يذلا الا

 قاع هر ىف © تشل لالهلا ىنعا

 ناكم لكب ير * ا ردن نانلل

 نانغ يبا .ىدل * ردب '. ريغانل امو
 نادي ةلوضوم © تقولك ىف ءازكذ

 ا 200 2 22 2 ل ل ا م مح جوش
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 ( مخ )

 قار دف هش «# قلايسو هتيد

 ناسناىلاوبصأ * يفارتتسل تنم
 هناوذا ضعل 2 يديزيلادءحم يبأ 2 مهاربال لضفلا 00 نع يديزملا هللا ديبع د ندع

 هيلا كن كف هخاضتساو:داع م ةرزح عار د ١

 اردقلا هسفام زوخمال نإ ل هّق ةدحاو 8 لد

 ارمغنكنالو هيلعيغزأ « نكف كيلعدحأ اهز اذآَو
 د هل رد و هاغم © ا جر ع ند تقتلرا

 | رك اهز اذ تاما 0 # هل ل52 لديك م

 4 ا تك لاق هيور 1 نب مساقلا 6 لو 0 لاق ىلع نب نساو يد )ع يمدح )ل ١

 50 بري وهو ينأ ىلع ىدبزيلا د4 يأ نب مهارب ١, ل> د لاق نو“ : فعدم نع

 اص نإ ىلع ةخاق د رعو 1 برمثغلا يف داذو 2 كآ رمش هل سمأو ساد را

 يبا ل تكس 1 أ املك: ه> 0 هدب ىبصملا بحاص

 وفعلا فرع امل باذ نكي مل ولو * 2 2 .ءلاو ءاطخلا بنذ- لان

 ركصلاو كيا وتم ناد 1 # ام ص هل ساكلا ينم تدب اف تاك

 || وه هيف كشال هب تهدب * املامتح|ناك س اكلاايمح الولو

 وىغالاهب نو 4 نااه ع اي يفو نإ ةفياخ 5 تك ذا ايسالو

0 

 وهسلاو كلا رفغل هيددل نذل * عراد ل 25 ل ينأذ نم م

 نب نوره ىلا م .هأر 5 < ءاح 0 يديزيلا دي نإ لخضفاا اند لاق 8 )» يدع 2

 هيلا ب 6 هنع بح>و هيلا لما م ةلزتسملا نم ةعامجو وه لعل 1 نوما

 ع مال 1ع . مكان * هيردقلا هك ه مكيلع د تد اع

 هيسثعو َه ع 1 مهو #* ؟ اهلا اللؤ 52 ا

 هيلب كلب 5 هعام 2 # هب تفح دقو مهداق نوره

 هعدومأم ندع 67 دقام #2 0 مامالا اندياق نكل

 اي ناكو قحسا هل لاقي نبا مهاربا , يم.ل ناك لاق لضفلا يندسح 0 ىمم ( ينربخأ)
 0 مالغلا 34 4ءم مهاربا 0 مأكل || ىلا م حل قدي اءاف ىلاواا ءالوآ ل اماللغ

 رع يكف هنأ ريغ كا نا.5ث نم يي 5 دو 21 مهار .| فرعو لا قف هفلأي

 هنأ ىلا مهاربا

 ابوح فداص دق نآلاف « ئضع٠ ايف كل ًاسبحم ناك

 انودحم ناك ا 9 نإ دو هائدق قدسا سأرف

 رج - دوم دم مفك 7 22 جم هنو دج تاومقا# 73 22 2ع دع ص عمم دع م مرط  صسس7 ومس هم وحس مع عدو عمو ع مص جه صه ع ف اج

 ) رمشع نمان 25 يناغالا ا اا



 )م٠ة (

 0 77 ال

 زل س2 >2 2 2 مبسم

 ثلا ميهاربا ئم< ىلا حينا لاق ىديزبلا لضف يف دوس لاق يم ( ينثدح )

 ىبيصأ رف 5 هو نأ هيلاطأو يروم هتسانع نم كيما يملا _ى 0 2 اا هن دل

 ا

1 
 ينأدح لاق يديزيلا سايعأا نب دم «قربخا)

 اضشنأ < 0 ةبويصتم دع هنالم 1 0 انورق يرأ

 1 سأرلا يف تكنو ذأ 0 اكياج نع ودل هع :انأ

 كح 9 لمحبي # هقتعض 30 اح راب

 امرع انحأ ؟نسا تنكو * اميرقىل نكن مل وا كتيدف

 اببيللا كيلا افخم هب « زجتت امو كم ربلا "عم

 انعم ىو كيعصت لدم ك6 ١ و قال تامح نإ أل

 موو يدنع كقح دادزاو دوأ نم مدقملا نكح

 احم امهشجاحلا ىكلو اف « هيف تءلكت دق ال فطات

 احم يح كف ريلحاو تعذر نانسح ابأ ضوارو
 اسحلا هيلع تّمتسا الاو # ديرتام ىلا راص وه ناف

 احم كرش اةيفلثلا © هتينشت ام _تلاخ الامو

 انيدالا حيبيدالا كاذك *« اسمح ادو ناقاخ كدوب
 ابورض 3 عم وهياع « ديزت دقلب هيفاكت تنأو

 اسثيال نا فتاي تالاوذو # هنم دولا ىلع كاخا بشي

 ارا رح ردنا هع !الاءاج ذا“ امخ الو
 ابيذقلا يح 50 ايثك # هفدر هل ىنمثلا 0

 اييطواتسحو احلم مث اك « هتممهقلاو ملا يف قاف دقو

 اببضفلا هولوان اذا فاني # سيل نولوشب اميف غانو
 ايُينلنا نظ دقوبا>ف * نيدهازااقناو هنكلو

 ؛ ثرزأ دلك تاع 2 اوع ةقءرد كر“ ناو

 اييذ ةاشلا لعن خمأتالف : اسطايئذ ةاشلا تراز اذا
 اسطلا ءاحواموب لتعا" اذا * مقسلا ءافش ييطلاداعو

 ابوك رلا ديجي اونو الا م.* انالاىف اسراف يرث تلو نإ

 كلذ يف ميه 18 يمك لاف غراما ةدانعو عك ب ىك نيب هراف-ا ضل 9 نوه

 هداعهل ثلا لزب مو * هدايع لثمأر < انو

 هدابا ةمبق ىف مكحب « نا زاحانمكح ىلزاجوا

 هدادعس هنم هأذق تفاو نإ هلهأ 3 نع مالغ لم ١

 اضيأ ى

 لماز لاقدحا ىخأيأ ”د>ولاقهللا دي.ع 154
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 طوبتق ءاجرلا دعب انقعاف © ارهاظلدءلائرتنايحر انكو
 طول, نيماسملا ةاضق يضاقو # اماهأ حاصيو اي ايندلا حاصت قم

 هل امداخ ظدعاب مك 0 للا نومألا ر ظن لاق ءان 1و لاق يع (نرجار)

 كل لوشاع ىلا دعو حرب ا وضوال ا ىلاف حث اذا هل ضل مداخل لاف

 ني كل منأ الوا ىحلاقف هنيعب مداخلا هزمغ ماق اءاف سواحلاب ىح ضأو نومأملا اق

 لب «ءاج ذا دمب ىدطلا نع ؟انددص نأ هل لفف هيلا دع هل لاقف نومأملا يلا مدالا يضف
 امد كوع داكو ىمم قرطاف نومالاهب هرماام هل لاق هيلا مدخلا 0 5 نيم 3
 ١ لوف وعم نول 9

 طولي نيماسملا ةاضق يضاقو * اهلهاحاصيو ايندلا حاصآ ىم

 نب قحدا ىمع | يناد_ح لاق ئديزلا ( انثدحب) كتيب 0 طلو هللا قتاو فرصأاو | د

 تلاقف ب نع هنرضح و 1 كوه 212 :؟ لاق 6 0 نءىدبزيلاد# يأن مهارب |

 تلقف'ائبع كلذب ينئيقلي نومأملا يراؤجح ناكو سوءاشاي ملولا ليز لع ىف

 ل 2 « ةسلس !قوحت 2 تارعا لقد

 نودماملا لاقف

 هسوشو ك:ءاذنا كش كلان » نكي مليواقالاكتم ترتك نآف

 4[ دمحم ىأ نب دمنب دحأ رفع وبأ يدبزيلا دمحم يبأ دلو نم هرعش يف ىنغ نميو ف

 -- يف همايأ ناك # نب تمرتف رعد لع يمقل فلا
 يءاش ءطا 110 قاطم ليف 2 يفان 4 فو ره ردبل ءانغلاو ل ينأ 0 0 0 دال ردا

 دايعأ

 يعل ةيوار دحا ناكوأل ةتءاص هيشل الو ق>سا ع ماج ىف وه الو تاي هار أ امو قحسال هنا

 هد-> مولع نر اميمح هب ءذا ناكو دم# ىلا نب د. دلو نسا ناكو ابدأ الضاف 55

 كلذ نم اكيشرك ذأ ىنا الا اضيأ هنع يور دق هنا نظأو دمابأ كردأ دقو هن متهوختو

 لاقيديز لادم نب لضفا! امدح لاق لعن نسا( يريخا ) هنع هيكحاف هاا قر

 تبف ينمامفارصنالا تدرا اماف امقم نوم املا نب رفء> دنع تدلل زفمجوبا ىذا ىنثدح

 ىديزيلا د. نب هاربا يمع ىلا ب 1 تا 5 امك ةيرازو مدل

 ريمالا دنع ةينغلا 5 # ريعبلا دورش اذهأي 0
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 روركلا دنع قالو اهنم * ةلوامم رع نافااط

 رورسسلا مدد و,الارثؤت نأ * رفم> اب مولم ريع

 روفنلاب اة نع تنك نا * اق ايصن كنم انل لءداف

# 

«+ 

* 

 للارك نعرا كراع 102 ام رع ' انلارصو
 ريثدرلابرمقلا يدئء ف دوع الو ءانغ يدنع نكي 3 ١

 زوالا لف روشضاح هلك

 رودّصا! ان هب و ةمالعأ « هحم اند_:ءديد> وهو

 روكفلا قرا نياو" لوا امج لك لع هل نكات

 000000 | رجالا ىتعا تسمع لاق لقفلا يع يتدح لاق ىدبربلا سانملا نب دم انتدح
 سهشلاهيلع تءلطف مسو ليج 'ىذو مداخ هيدب نيبو اموي مصتعملا للا[ تاخد لوفي دمح "

 ىيشلا عواطف صو كش مداخلا اذهيف لق دحااي ىل لاقف ةهجو ىلع اهنم نسحا تءاراق

 ا تلقا احول هلع

 ا عم قررا تاطو 2 سوق لع ندع تعاط دق

 سمشلا يلا قاتشا ترصف * يخءامف سمشلا ىلقا ت1

 هفلأ ناك نمم هناوحا ضع يخا ىلا بتكلاق لضفلا ىمع ينثدح لاق ىديزيلا ينثدح
 هيلا بتكف هنع هرخأت نم هيلا رذتمي هنع عطقنا مث هترايز ميديو

 يلاشاو ىرب يك * يناو>ارذعا ٌورماينا

 ناطلس دنعهاحمويلاىل * الو يدنع وهلال هنال

 ناحدحرو زييكباا *« انرهديفناوذالازكاو

 ناركش يدنع ءركشف * الضفم امعنم قانا نفق

 يئاش هفيعت الو يدنع * هءول 25 يناف> نمو

 نآسحاب 0 ع.بتاو # مواعف نم يلا نءوفعا

 نراك راسا م © قئاودلا قاف بح

 ٍْ 0 لع 6-3 دم#ىن دما رف»> ينأ نع يهع نع يبا ينبدح لاق يديزلا ينادح

 هت> دم ىلا<دمهندشناف نذافداشنالا يف تنذاتساف مالغ ذئموي اناو هلهاب صاغ ساحم يف وهو

 هحيدمىلا غلب اذا تح بورضلانم برذ فدووا بيبشت يف مادام ىعاشلل عمتسا ناكو هب

 هيدشناف اعفرت كيسح دشنمال لوقي م ةنالث وأ نيب الا هئم عمسإ مل

 هاصقاهليدجو نمتاذبو * هاقلا ام هيلا توكش نه اي

 هانم صيرحلا عنم ايراو * هتلما ام فالخي ينباح اف

 ءاوكش نمتيضغوهنرحمف * ةو.صوذ اكشنااليح يرا



 تنس سن لج شح

 تا 51001 ١

000 
 ا د  تتتأ#

 هاوهو هلصو هركن ت :؟ نا »+ قبو باودر اتنانف ل

 هاكضَو كاذ نأ 6 هاو نإ م ناك أ هد اعس لا توم

 تاق 1 ىلا ترص املف

 هاطعأ يذلا زملا ىلا نع * هدازو مامالا هللا انل أ

 ءاوب املا حن نم ءاقع شفتوا ا 00

 دع » ع ( لعل نحو | 00 نم إو هللا اناءد لاقو كديضو كلذب رمل

 ديري وهو اراقب نوممملا ىلع | ايو تالخبفا لاق رجلا ع نع ينأ ينأدح لاق سايعلا نبا

 هند افوزغلا

 اراق نم كيلا تالح ينا * ارا نم تالخبلا اذ رصقاي
 انام اراجشأ تت ركذف »+ 1 ىلع ًاراجشأ تر

 أراب يفو 0 صفقلاب »+ ام 0 مايأ هلل »+

 + :اراخ ىوزاو 1 لا 18 نوزا  لاراقا دا
 اراعدو زالت نحو ده ىدطاطت ل يت
 ارامزمو ًاراتوأ عيطأو * ةلذاع لكو حيصنلا يصعأ

 ةهزا مهركاذن تنأو وزفلا ىلع سانلا ضحأو ودع هجو يف انأ لاقو نومأملا بضفف لاق |

 : تلق 5 هماع 'ينلا تاقف دادغب

 ارات>اام مالا ري تءارو # يركس نع نوماملا تودصف

 اذازماو "انوع نع دلل هب يور هاطل كر 0
 اراد ّ د_لا راد تدضرو * ىقاع نع كر :طا و تل

 اراح هب ىبكحو هراو>و #« هتءاطب اطقم تالطو 18

 * اراماح اع نيساوا# "نطو ىل ا ا ل

 كلذ كرف رايخبو كس ل15 كا ري>أ نينمؤملا نيد كانا يل مكن ىحي لاق |
 ين دح لاق ىلودلا ( يناد> ( كا قد اهف دشرلا نأ لعو هتفيل ةعاط. ةعاط 1

 اعد لاق .هبا نع تايزلا كالملا درع نب د#ث نب نوره يدع لاق دا.ع 12 ىحي نب دم |

 ن٠ سحشلا ءوض عقوف تاماج هفةس ىلع تيب يف هساج أف .ءاغ نومأملا موي تاذ مك

 نكي ملو هب سانلا دجوأ مصنع ءملا ناكو مصتمملا مالغ يرلا 52 هجو ىلعتاماإلا كلت فارلا

 ءوض ىلا رظنا لاقف 0 ناكو يديزيلا دم# نب د محأ ب قاونألا حاصف هلثم هريصع يف

 تاق دقو طق اذه نم نر تارا زور اال هوا قلع سيكل

 ىنالا-ةسدحولا“ تلازو ”# نيمش لع نمت كال
 تاقف دا ايزءا

 قلل ىلا قايسشأ ترف # ققنانف ضعفا انشا -لئك دق



2520 
 0311 ا ا ات كح تاتا ا سحس دسطس اهل جاد دهس حس هجاطتمو

 يمأنم هقيقح مع ' نمل هللاو 3 ردات 0 لاَقف ا ىلع ل موصتع -0-_ نطفو لاق

 نوم املا هإ لاَقف مح كا كدي ريخلا ه ريخ نوم الا هاعدق 5 أ مف هةعم 3 نيم ْؤملا

 جوبا 1 ينادح ) هريغال 22 سام يرحف عَ تسنح | ا هلم كامل ُُق هلل 1

 نومأللا يدب نيب 5 م يدنز لا دو 3 أ ينثدح لاق ديم 31 ل وع ينادح لاق

 ْ ع 3 9-5 ناف موس موعاط طل ىلع 0 يناححأ قوقح تناك نيا لاقف احدم هيدقنأف

 انتمدخ يف قز رعال اق هتمر>و هةمدخ و هدو هدودخو 0 حو هسفالةاعارملا هل

 هندشنأف ةيلا تءحرو تح 3 - لولا 3 نيئمؤملا ريم اايبلاو ىلع دق تاَقؤ

 نطملا قأ او ا ال ف * كلا مظعأا . ماا كك

 يبا لبق ناك يدحو ىلبق 0 يناو 5 و 2 تالف

 برعلاو مجعلا ّق هب ودا #2 اع ده جلا ىصتحاام

 0 اف ولآ مهراعشأو نيديزلا راخأ رذا !دوه 7 ا تر دق لاقو َكَحَحَدَف
 - » 8 - - وي

 سس مح

 ع دق ءودلا كاقو »+ 2 نيحلصتست الأ

 #  ادلو هنوعدب ةارم كلها ناك مالغ

 1 نع يلع وا اب لع ص 0 يدهحلا باط را ءانغلاو طابخلا ملاس نإ 5- 00 هللأ ديعل رعشلا

 ) 00 ع 3 0

 هل هنا اهريخأف 1 0 ةليب نع باطرلا ىلا

 م7 ا مكلخا ننأ ت بسن 826-

 .ىلوم هنا راكب نب رببزلا رك 1 نب سنوي ليقو سنو نب ملاس نب دهم نب هللا دبع وه

 مرضخم ثدي ءا عيلخ نجام فيرظ عاش وهو ليذط ىلوه هنا هريغ رك ذو شيرقل

 مهل ًاحادم ماوعلا نب ريبزلا لا ىلا ًاعطقنم ناكو ةيابعلاو ةيومالا ةلودلا ءارعش نم
 ئامَجباو هرغش عمس نا ىلا هللصوتو هيلا ةلصواق بعضم نإ هللا ديععم ىدوملا ىلع مدقو

 نب سنوي. ينثد> لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ىلا نإ يعرحلا © ىنربخا ) هتلص

 مهرد فلا نيسم هل صحو هحدش يدوملا ىلع ىبا لذخد لاق طاخلا ملاس نب هللا دنع

 هحدع لاقف

 يدعي هفكن م دولا نا ردا ملو * ينغلا ىغتبا هفك يفكب تذخا

 ىدنعام تفلتاف ينادعاو تدفا # ىننلا ووذ دافأ ام هنم انأ الف



 هدا

 قرعس راكب نب ريبزلا لاق هلزنم ىلا هيلا اهم + ىعأو هتزئاح فحضأف هريذ يدهملا غايف لاق | |

 ينأنبدحأ انثدح لاق فافخلا ىلعنب ندا ق1 ) ةميه نبانم ىنعملا !ذه طايخلا نبا ٠

 فدهدحأ ذي انتا هذه حرم لوق ىلإ[ تمس لاق ادع نايس ا ةمئيخ
 هللادبعو يلؤدلا ةمركعنب مكحلاو قايكلا 3 زلال اقنم لثمتاق مهوجي وسشانلا ضارعا

 راكب نب ريبزلا انهدحلاق ديزءنبدحم (ينري>ا) دئادشلا وباو سنوي هنباو طابلا سنوينإا

 هيفدونأ لاقف هبال اقاع ظايشلا سنوي ناكلاق |

 فكنت اهجومد يربغ قعلاو 7*1 كيلي كيلذع ناك 07

 فختلت تشعام امم تحرب # الف قوقعلا ة 1 ينفحات

 فنالا كقوعي ل ق- عت رلابو حانحال ضفخلاب تأ

 اوفنع مهاذع يف وطلس نا * ةيئبز نم هللاو كلتو

 لاقف سنو هنبأ هباحاف

 فص الو ةمرح هل نام * فرألا هبىرزب يخش حبصا

 فات قو_قعلا يف انتلخام # ةدحاو قوقعلا يف اننافص

 كبوت (كلاذك ىمتحسا هي دش كرا الا 7

 مهارب | نبدحأ يف ”دح لاق هللا دنع نب ةحاط ىنثدح لاق عكو تفاح ند ير

 5 اسدو 8 كلذ لبق هترعي ناك ل>ر رادب نر يملا دوادنب لصعشا نإ |

 لاقف اهءانب 2 رطو اما ديشدقو

 ريصق نيدلاولا عرف ناكاذا * عفانب ءانبلا لوط ان ْة للطأ

 لاق يرماعلا ىنرب> لاق طاصن مهاربانب قحسانب مهاربا يف اخلاق 2 050
 لاقف يملا لالب نب ةحلط نب ىسوم طايخلا نبا ان

 00 نىتوم ضاح *« لاخحملا يحال سائلا بحي

 لكل ةرفص ىرو © روش لك قا ضخ ةوخو

 تعضراو تدلوو. تامحو "تضم كءلاع ىش يو اذ هاب لاف يدو* ه.قلف لاق

 نانلا يرهش ىلع 'يرتدعذ امنا رقل عمسل ال نأ هللا كدعنأ طايبخلا ا 1 لاَقف

 ينادح لاق يمرألا ( نرحا)) ناك أذه دع ه 0 ىنع كغاس ناو 1 نوكي الف

 قيقرلا قو_- يف فارشالا عل قارب تا انا ل ة نام نب تءصم ىنثتح لاق ريزلا

 ند ا ةليتق ىبأ نب مهاربإ ةيراح ةيليتقلا بحر موي اههنم زكأ
 اهقتعا كيو ةليتق ىلا نبال هللا دع نب ةريغملا لاقف رائد ةثامسمح تغليف هيلع

 ينذلا أخا لاقف ذع.وي ىضاقلا وهو نارنع نبا ىلا عفرف لدقفف اهجوزاف كيلغ مولا
 ناد ةيانم تغلب كف نأ ان 04425 و قير انا رولا يف هيلع راشا



0 000 

 00 (ةح)

 را د كايا تيتا وذخالاو ءانمزاا اذه نم رك“ ةمئقلا تاب نافاهوموقف اوعذاق
 ناكامو ةل.:5 ينا نبا سمعا نه كالذ َركذي طارخلا نبالاقف انابق سانلاهءاع سلو ىارلا اذه

0 
 قع الأ ىليقلا لث.م * نكي مل نم قاشعلا رسشعماب

 قرشالاو برغمايف حيصو © اوقدحادق ماو-اىار امل

 قا“ مل قاخلا يف اهريظن * ةرد ىلع سانلا ع.ّجاو

 قاممال هريسعلا تحاطو # اهقانعا 0 تدباو

 *# ىارلا هيف باق

 د 0 ةنلاو اهقتعا

 # يف م احا لقو

 يتتي امو قيام ريدي

 2 1 ىتالن 0 كر

 ناكفهيفدازو يمرحلا هركذاملث» ركذوراكبنب ريزاالاق لاق عبكو ربا اذهب مورو

 ق>-انإ م.ءاقلاو ىلعنب ديز نبدوء#< نإ د# نب رفع> نب يدور ايعابتإل رمغح نءيف يندب مهف

 يف أنبا هرخ يفلاقو | ىف نوديازت. سء.شلا يقاماق متيأرفلق مهريغو رفعج نءهللا دعنا

 نب سأاوب ينادح لاق زاك نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا يبأ 1 ا 0 ءاتلاب ةليق

 تقو مل-و هيلع هللا ىل< هللا لوسر دج يف ةيثع تاذ تنك لاق طايخلا ملاسنب هللا دبع
 ىلدف ينج ىلا فقوق ةعامح هعءاذاو ز> تاعطقم هيلع لمح لح ربانا اذاف جالا مايا يل رصعلا

 تاقف طامخلا ملاسنب هللادبع فرعتا يتةايلاقف قزرلا بابسا ن.كالذ ناكو ىلع ىلهقامت نيتمكر

 كناينغاب ىل>رلا ٍلاَتفهلزام ند يبا هل تح ردتساف هب تيضف هيلا اب ضءا لاق ائدص املف من

 ماذيطا ىلانب ميزانا لاقف يءاو تنا ينإب تنا نهو ىنا هللاةف ةيبصعلا رءايف أرعش تلق

 : هدششن أوهتلقدق ع يباهللاقف

 يءاله ن٠ ارصتاو يناعدو * امادملا ىذه فرص نهينايقسا

 هال عورف اهزع الع دق * اسيق نا اهكش ثيح ايرشاو

 ماشلا ريش الو حور هيق # نامي ماشلا هللاو - نسل

 مانملا تقو دنع مونلاب ني # ءالالحتكت نيد مولا مي

 ءانقم لسان لوطا عد © اغ ةماغرش قوس نم ارذج
 ماديا“ حابزرلا7" ردوا دنع ©« قكي .بياطالا ةَرَم ب نم

 يرلآ ديب تذخأف تردافق سنون لاق اريخ هازجو ءيثب هيلا هدي يتلا عرشاف لاق

 هما رظإ ضاعاب سنوباب كليو ينألاق هرعش نه :رم دو>| ارعش تلق دق يباف لحعت ال هل تلقو

 سويا تاقف كتأرما عبشتو يتأرما عوجمال هللاوف كنع اذه عد تلقف ينمرح

 يرملا 2 لاف امهقوةع هللا و ثحعمحو ىَكأ لاف دعوي كايبأ 2 تناحح نمو



 |1503 1220:5707 ل ا 1

1 3 - 

 هتدقناف دعنا

 يناعد مالملا 0 يناعدو * يناقسأ يدحاصاي يئايقسأ

 قابقسا ةلومشم رعاك 2 تك نما قدمت قاقدا

 ناندع ينب نم دا حضاو #« اهايس ذا امءاتخ اهنع ضف

 ناذَو ناتنتان ناداه زوالا ف ةسرا سال

 ناحيرلا بيظ نماذط ك # اذه لثم ةءاحير اذ_ط اذ

 ناكلا توا اعيش ذآ © اظن وناك تعول د

 نابدو عحسمو فد نيب *# انثدعو اره نيلوح ائمعتف

 ناهرلا قيسب اهف انزففب * رحلات يشذا بردلال انممم

 ناموا قع اهنا عراخ 8 ترو قرشلك يناسيقنا

 ناسح الاو حامسلا فاح ماذ_ثطلا يأ ائميض لا عنم

 نانو ةزيعا ىلا نإ نوردقتدا 71 نورذش نوتامااو

 فرات اوخيشاب ثقح نه ان 1 بدحوام لمه هّقح نم انيلع بحو دق ينال يي ملأ لاقف لاق

 ىلع نب نسحلا ( ينربخأ ) ارازد "يسمح تناكو اننيب ريتانالا ميقو ينأ نيو يب يد
 طايخلا هللا دبع نب سأ وس لجرس لاق 0 | ينثدح لاق داهح نب سو نب دحم انندح لاق

 لقا مهدي نم هصاخو ل اذه ل كليو هل لاف هب اقاع ناكو هم قاح رمصعي وهو

 تقص نقلا هللا و 1 يفبأ هنأ مغ ءاو همءانال أ ايببالا هل لاقف هند نكسو هبزعإ بالا ىلع

 نا دمحأ (ىنربخا 0 م وهو لدحرلا هنع فرصناف هيف ينةنح يذلا عض ظوملا اذه يف ىنأ

 سنوت اكش لاق يسيع همي نع يلفوذلا ناماس ند 3 ىنثدح لاق رامحع نب هللأ ديرع

 اًميضو هلاح يلطملا دنع نبث رحلا نب لفون نب ةريغاانب ديعس نب دم ىلا طايخلا هللا دنع نبا

 هحدع لاقف رو ةودكو ريئاندب هل يما هلان دق

 لضفملا ىلع لضفلا عرابي * يدنلا ديقعاب ديعس ناي

 لفوت ينب نم عافي يفو * مئاهنءةورذلا يف تال>

 لوطالا كيصنم نه معاام

 لكاكلاو باخلاو بانا

 ىلفوت دحام يمشاسهب

 # اذو اذهنيعرفلا يفباطف

*« 

+« 

 لخبي ملو عنع و تزف * ءاعم اليطو الاغا ىل لام
* 

 نإ

2# 

 ىنلا, دقو 0 او

 امهعّتسم كرض نمتذعدق

 لزالا .نش> قشو نيل * هل قثف ناقش رهدلا

 ىل شاعام نبلالا هقشو يفأ ينع نيقشلا ندحاو

 لئن الو 1س الو ق-- ال شاعام ىهدلا اذه لقف :

 نب ساوب زا>حلا ىلو ام ىنأ ذأ لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ديز» نب د6# ( ىنربخا )
 00000111 0 ] ؤ] ؤ]ز ؤز ز ]1 ]1 1 ل بيهم ل ل للاي تلا لااا ا اا

 ( ريع نماث 1



 10 الا يااا

00 ْ 

 |رسو هيلع هللا يللا لو-ردجيسم يف ةعامللا م 0 تاؤادلا ىلإ نأ طايخلا هللأ دنع

 2 ام ىدب نيب قوق يوللا نيسحلا نب رفعحو كاحضلا نب دممو وه ىنءاغ

 ساحلاب و رولان مريخاي *# سنجلاميرك ايريمالل لق

 45 تاولصلاب ينتلغش * ينفنو يدلوا يتدعو

 يف جاجالا ىلع هثمبيل كلذ ناو كيفمرام 2 و ةراسلا نم كلزديمح نادرا كلو هل تلقت
 انثدح لادم ( ينرب>أ ) ىلاعت هللا جرفي ىتح نذا ربصأ لاقو ىضف هدنع كرضي مث هل سمعأ

 هعم برشيل هوعدبب ناكو قيدص ينال ناك لاق طارخلا نب سنوب انثدح لاق راكب نب ريب زلا

 . هيف ىلأ لاق هنم هك اف لا ثعب دع نه اح اذاف هصرق 4 راع علخ 21 اذاف

 ايحاص ناك اذا ينمهعزنرو * يا اذانيتر 1 لا

 اباوش تصح وحصلا ىف هناعو رو# هصيشب ءركس يقءدحرف ل

 ايلالو ىلعال افافك نوكي *قعورو يرو رسنم يظحتيلايف
 طايخلاهللا دبع نب سنوي لاق لاق قرزلا دوهسمنب نسنلا نب دمتانثدح لاق عيكو (انربْخأ)
 هب اقاغ ناكو هبال

 بسال بينا ردط < يذلا وام قف لازات
 1 د ءاس ىحو تا يح

 سنوي لاقف هب سانلا قءا ناكف محد: هل لاقي نبا سنوي أشنو لاق

 م كشلاو” هن ترارلا ةيامع محد الل

 يبأ تققعام لم ين_ةع يت> ككشتلاو نظلا يف لازأ»

 نيس ا ل لل ل ل في يس ل يي فت نا تنس يفي ل تس نعي يح للتل لاق .طايخلا نب سنوي يندح لاق راكي نب ريبزاا انثمح لاق ءالعلا يبأ نب يعرملا (ينربخأ)

 يريبزلا ورمع نب دعس تدشنا

 0 ند حفر 3 »* امح ند ةبيبح حير حاف ول

 نمو هل تلقف اذه لثم ىلع ردقا الف سيسنلا لوقال ينا هللاو ورمع نب ديعس ىل لاف لاق

 » ينريذا 2 كياع ءانثلا ءودسأ َىَد هلُم» ىلع هللاو ردشال نامع اياب اذه ل ىلع رده نبا

 ثيبح 0 ةريغملا ىدبهملا يطعأ امل لاق طابخلا ن سلو ينادح لاق ريزلا امدح لاك يم را

 هل لاقو ملاس نب هللا دبع يلأ هءاج ءاش ثيح اهعضي ةغيرف فلا
 دساكب هيدل هحدام قوسام # حد_هل دب ىلع رود فلا

 د> أولا ين ٍ::هدخ نينجتالايف * داو تصر 0 0 نلا

 ريك خيش نأ هل لاذ سوي كم ال كال ضرفأ أ كيلا ل اممأ ةريشملا هإ لاف لاق

 ةطعالا تح رخ املف ارائيد نيسمح يف ىل ضرفف سنوي ينبال ضرفا دغ وأ مويلا ةماه

 0 تمل هتفياخ ىل لاق هللا د.ع نب راكب يدي ىلع ةيغرلا نب ز يف ةلالثا

 يب كا ن٠ ترص دق كارتو ليذه ا الا ناوف لقا رع اهو ريوس
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 ل
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 رج 77و كت دقن 018 12777 5 ت30 12-12 0-5022 31 اص كج ع دع حسا د م تت كت ص27 دما :

 (ةح)

 ءايضماعدتزتالو امبتتلاماعج امنا اراكب امط لاقف ارانيد رمثع ةسمخ ليذه ضئار ف ىلا كدر
 نسحلانب دهم ينثدح لاق ع عكو تا نأ( يف ربخأ ( ًارانيد نيسمحو ةيا يئاطعأف

 5 م 10 ل امل لاق يرهزا|ا ةحابق ينأ نان دج لاق قرزلا وهف نا

 عز> ليو ا هرعت هللا د.ع نب ماشه ىل.عتساو ءاضقلا نع ىميلا نار نب دمحم نب

 لاةفه:ءضخي اب اماثه جه' طارخلا هللا دبع نب سنو هباصأ ضع.ب لاقف كلذ ن٠ نار<نا

 ليوطلا ال اكلذ * ماشه ىل ىنتت

 ندع نازكم لدا ناو عود

 لبيد رهدلا رخخآ عاسإ ران لك لكم

 لو شلاعازلا تراوذ 00 نإب ك0

 2 لام اهكذ # ماثه لام ةو

 0 نإ لاقف انذاك ناك نأ هلا حا لاقف اماشه كلذ م 3 و سانايف اهريشو ل

 ذ نم 2

 0 هدنعو قنا وهو 3 للا اموب تتيح طايخلا هلل دنع نإ ساو لاق لاق داوعسم كك

 مهتدشناف ىلب اولاق سمالإب هتلق ارمش عدشنأ:الا تاقو هظيغال ماع تفقوف هل

 بل الو قيما لام ىدلا ل18 ييحاتبا رد والا نو را
 تساي ناد 1 اكذاو نإ ينرم هرب نيحا رة لات كاكدأ|

 اوبذكالو ؟ اذ ىف سانا مهوام * انمألات ا رطنانلاىل لاق ول

 ملاسنب هللا دبع نإ ساوي دا> 0 نب كلام نا دو- ٠ نب نسل ا نب دم ,.انندخ" لاق

 هيف سن ويلاقف ةنيدملاب ءاضقلا ديعس نبا يلوو لاق بارعثلا يف ادح طارخلا

 هيحرلاطسو تدإ> .* نال سالا ينتكب

 1 تلضا# دك نقوا يننأو

 تقلا كلام ن#با اصعب مهف 0

 ل ممف ىلع * 055 00

 هرت_ةش٠ انالحو *« يذادق 0

 هاغلاو 1 م اممكيف ليضفتلا هل لبال

 4. صختعم ةحوزو *# براط.٠ تود نس

 تردص اذا كقيرط ىلع ىلزغءو.اذكو اذك ذم :ليلع يناءلوقي طابا نا ىلا لسرا



5012 

 هلود وةبرعشم شرفا 1 هتدج وف ىت: رط هتلمدف لاق ادوع كب ددحأ نأ بحأ انأو ةننثلا ىلا
 ' ١ لاق ها ك2 وأ اذع ككلذق هل لاقو ههجو نع بوتلا هنبا تقدكق يعم وهو دئاسو

 | 1111 لو تنأ ياي علطتس نتي لقي لجف ردع ىلا ءدتعاو هسلجاف ينلجأ
 | نيدمحو رذتلا َن مهارباو ماشه نب ريبزلا ريغو كريغ ىثرق ىلع لخدام ةليل ةرسثع عضإ

 | هتبوىيب ناكالج رركذو ريبز لاق يبع اشيرق الرخا عاام هللاو الو يركبلا هللا دبع

 لاق مث ينكيال اذكو اذك هماي تلعفل اباش تنك ول لاقف فالخ

 يه ايل تلق يتلياخ * بعصم يني تداع ول هللاو

 نوولاو مغرلاب مهطغض © أورصق مهح نع يدلو 01

 2 د لكم ادمع امأقف « مهل افالخ ينع ترظن وأ

 دز نب نسحلا يف هنبال ةمره نبا لاقأم هللا دمع قلق كل لوقأ ينباي لاقف هنبأ ىلع لقا مْ

 ىلاولاب رقالارشونامزاانم * اَقفُد ةوعد يتءراح هللا *

 ىلاخلاس الا ىفالو يا طنو# هبرقي ال هنع ديحا لك نم
 لاق هيف تام ىذلا مويلايف يدب هِبلا لخد هنا ىركلا هللا دبع نب د.< ينئثدح ريبزاا لاق
 ال الو دمع نس تناك اذكعامجرخم الو اذكو اذك ذنم يمفنب د وجأ انأللادع ايأاب ىل لاقف
 هيلع ةيعاتلا تعمس تذدعبأ اف تح ردو لاق 2 مشالا يام هع طل الو

 تاتش 4
 الطف رطلالئام * 0 ىناب

 اليلق كيفحمو « ارزن كرب ىرأو

 اللخ كي.ساو # اودع ينرءساو

 اليدب تلدس ما * 0 #

 | اف هللا دحا اليتف كيفاحرلا ين

1 
 نوهلل دعو اشيل قاوم «رصنبلاب لو فحق ر هأملا مالاع روزرزا ءا ءأ :ءلاو ةلح نب ىلع ]رعشلا

 ةيولع ءانغإ هل :ةهشااهئانعب وهوةيولع ىلاوا ملا_سش ءانغلا مجم 0 14 :هقوجحرغشر ءأ دقو يسوم

 مد## ةلبجنب ىلع رابخأ ١

 ةعيشلا ءانبأ نم كوكعلاب بقايو يل ينكيو افراكقالا هللا دنع نإ ةلح نب ىلع وه

 00 اير ناكو يرنلا بئالآ نم ةيرحلاب كلوو ًاشناهو دادغب لغا نم ةناسارحلا

 | اعن نا دعب يمع هلا 6 را دلو يذلا وهو هك ٠ ناك كلا" طلقا ءاطع , ذف
 نفسا 20 م حادم يفاعملا ف.طل هلز> طظفالا بذع عولطم عاش وهو

 | يسوطلا ديلا دبع 0ك مف فأو ىلحعلا ىسيع نب مساقلا فلد ينأ حدم يف هرعش

 زواحو رمغم ىلع هعبر هلَ>أ نم لضف قح . هصاخ فاد ينأ ليذفشو امهايضشت يف دازو



 بره لب اهو هافت' نم هناسل لسف:هب رفظ ىح هلط نوماملا نا لاقش كلذ ف +0

 ذاش رخاآلاو نيلوقلا نم حيحصلا وه اذهو هيلع ردقي ملو تام تح هنم ايراوتم لزب مآ
 نب ةليح نب هللا دع نب نادسلا نه دح لاق يذلا نام نب لا دي ناديا ا

 رش هيلع قري خيشلا ناكو مه 3 ىلع كو دلو يد ناك لاق ةلج نب ىلع 2

 ناييصلا هقذحم ام ضعإ قد ىاعكللا 2 رسأف ان 7 يرده ا يف هع ىدحإ تهذف

 5 حيشلا لاذ ت.هذف ةزول ة>ءحصلا هنيع ىلع تءقوف زوالا هيلع ثنو ةباد سرا

 هيلا ,مكقازرأ ضعب تفرص الاو ىلا اذه ىلع ينو. اا نامل نم قازرأ ل متأ
 1 لغاغتنو معلا س احم هب ينأن اذكف لاق بدالا سلاحم ىلا هب نوفاد غلاف 0

 هلو> نمل لاق هار اذا ملاعلا ناك ىحو عرب ىح ل ولا هيلع ىنأ اه نايبصلا هب 2-5

 هدول فلد انآ نودصف سانلا نأ هقلبو ردعلا لاقف اعوطم اك 2 ناكو يزعل
 املوأ يتلا هتديصقب هحدتماف كوكعلا يمسي ناكو هدصتف ءارعشنلا يطعن ناك امو

 هرطو نه وهالاو ىوعراو #* هردص نع ىلا درو داذ

 هخدم يف اهف لوش
 ءريع نم سلا ليدعو  كدمف نإ لطم هال :

 هرضح :ىلآ' هيدا نيب * برعنمضرالايف نملك

 هرختفم موي اهبتكي * ةمركم كنم ريعتسم

 هرضتخ و :ءانسم نان 7 كفلو تا اسال اعاجا 0

 .رآ لع ابألا كلو“"* تلد وبأقل و'اذاف ه3 ا

 هل لاقف اهب هوب ارتسأ هنوفرعيال مهو ءارعشلا ن٠ هدّنع نه هدنعو فلد نأ ىلا لص الإ |

 تقدص لاق اذه ليزتةنحلا نا ريمالا اهيأ اقف كريغلر مثلا نأ اونظو كومهتأ دق هنآ ءالاق

 هب نوقثت الجر ىم اولمحإف لاقادام كالا انو ريمالا سرف مد را 0
 ظ يهو هت يف ةديصقلا هذه لاقفالجسر همس اولدحف لوقا

 بتنا نيح ابصلا دهع اهل مذ © هقرفم ىلع روثنمل تعبر
 بقعلا ءاضن | ةدحلا ةهوركم * 7 يف؛ دوا نيت مادهأ

 مس نضدلا وول هاتف ناك.« نيرا ذوسأ قو ةرلا
 بدالا بح هبلطم تي« نع » ىصلاو يناوغلا مايا نفتعاو

 بلطي للمس ادب نعل * يوعرا نيحايوءيص رج دز مل

 بائس الظ ضغلا با.يشلاكو # ى 5 اراقو ييشلاك رام

 بهذ نيحيوجىتبابهاذو « هبرقب جيتي مل لزاف #

 بحطصملازب نع ارحابحاصو # اهم 26 ةل بامسثلا ناك



 . نين لرش د

6: 
 ص511 11111101 مم مما ا

 هي ارذاص قع ااا ذا
 ارحإ ف وهالا ا كا

 هلافطأ نع بربرلا رعذاو

 هبزعلا 0 نيف 2 12 »2

 ءراطقأ 33 2 جم لم

 هلايقتسا ْق دعقأ هس ١تلو#

 52 15 هل لوش

 هبط و

 يرئلا نيهانم جوع ىلع وطخ

 تطخ اذا ةئتان اهم

 اندنع هيدهرب ظاق 9: اكن

 هرقو هرح يرصع ناسي

 ةةقاصأا هل تع اذا
 هب انيدارف ديصلا هبائمر

 هلظ٠ يرابي يرجلا مذحي
 انقدص هن اننظت اذا #

 هكار هب دهجلا غابي ال

 0 3 كاذ ىضقنا مث

 هنااا لع نهدلا# فاخَو

 اياه شع 1 لهذا لح

 يدنلاب احالما فيلاق نورك

 هم كا ر نعع تنسوام

 دا مانك مرا ىسع نا الول

 يدنو  سأب مون. يف متي لو
 هرءطتام ضرالا ىدبن داكت

 ةلثكو الأ ليو ف
 لاو يعرفنبازاك ناو وهو

 هناا العو هالعو #

 ىددلإ- باب ايو“ ايندلا:ةنهزا
 يدنالو يرس ناك ام كالول

 انثا/ ءىله نم كيلا اهذخ

 انت

 - ا

 »و

*# 

 نب

«*# 

 بتعرهدلا اذانهدلا ىتعأ ال
 بجتتحملا ءاَرو دولا دصقاو

 *# ب11 ىفاد يجوعأ

 90 وأ هور 16

 ا حير هيف تلاح ءاملاك

00 
 بالاو نامزدملا هنع رصقت

 بخ هيف ام حدقلا نيك وهو

 بصعالواظش نع 1 ا

 نكحرلا ىلع ةئطاو اهناك

 دل الو دن رب نم تي ل

 ناحلاب هيلع رولا رصقتو

 بتع ىلع ةد>او نين 1

 ستكاو يدح أ شح ولادباوأ

 بيلا طوش يف قحالاقرعيو

 بذك ري_لا هنوف ينظت ناو

 تلطا ثح هب حيراا غاببو

 هلل 1و“ ىلف انو لكو
 بهوام عاجتراو مف حدقلاب

 بركلا جارف جابا هب ضو
 بررلا لها ىلع هيرارغكو

 نع ب رم ايظا

 بسح عرب مو دحيم لثنؤي م
 بيس ىلا بيس قالت الو
 بهو اله هلذ تعاد اذا

 تر ولا لاما ذأ: انا
 نم ىف قارب ةنعابصتف

 بصقلاراطخا ق.سلاةادغ ىو

 بهرااموي نم بعرااريجم ايو

 برعلاالو تفرع شيرق الو
 © :نعنلاب ءلم ريغ هنكل



 ىذا سانلاو نارا الع تنا © نر رشسا وا قصرا يف

 لئاقمذه لئاقزا دهثن اولاق ورض> نم اهسحتسا اهايا هدشنأو ةديصقلاب هيلع ادغا١اف لاق

 يفاهارأ نكلو مهرد فلأ ةئام هاظعأ فادانأ نا ليقدقو مهرد ففلأ نيثالث هاطعأف كلت

 لاق فافلا ىلعنزب نسألا ( ينريذا ) دئاصق ةدعإ هحدمو ةريثك ارامم هدصق هلال تاعفد

 نؤمألملا لاو كلامز هللا د.ع لاقلاق نتف يأنبدحأ ىنثدح لاق دا>نب ىسو» نبدمم ينادح

 يدع نب مساهلا يف يم الا ةل.ح نب ىلع ةدايصق طفح نأ رضح نه ىلع مقا هناساح ضغيبأ اموب

 اهتكلو اهظفحلأامو ه.قرارأنمدبالو نينمؤملاريمأ مدقق ءالكا ضم ةللاقف اند
 يهواهايا هدشن أف اهبدانأو يضفاهب ىنبخ ٌملاق يدنع ةبوتكم

 هرطو نه ووللاو ىوعراو »+ هردص نع يغلا درو داذ

 0 لا
 ئىد» «بتاشلا نأ يد

 كك أ تقف

 هتشاثلا يثع ثترسح

 اشر نم تردها مدو

 ةنتئهايدلا نود تناف

 نا نال سيل انراج
 ال تك ايلا تش

 ا ناطح-و ىدج عد

 الحر لئاو نم حدتماو
 هءقانميف ايانملا *
 ةلمإلا ىدن كله 2#

 هرهاوم "نع لهسسم 0#

 هك اه كَرَع لس

 فاد اسنونلا اما

 ل

110 
 تدسف نا ضرالا ءاوداب

 تبر نم ضرالا ف نملك

 ةمركم كلم ريمثسسم

 هر ا
 هرشأ ىده هفلبأ

 هريسغ ىلع الود دحا مل

 2 ند هوه يوذو

 هرد_ه ىلع القع درب '

 هو ىلع وف تلق

 ةراست. د لعأا ءان)

 2-0-5 ل ىماح اهراص

 هرمو» يفو ا ف

 هرموهع 2 قافالا رهع

 0 2 صح ارذ يي ف اباطعلاو

 هراطم نع ءونلا جالبتاك

 هيهز نع ضورلا ماستباك

 هرغأ 5 0 2

 هريضت#و هأدم نال

 هر ىلع انردلا كلو

 هرفح ىف ضرالا نا ريغ

 هرسع نكد مسالا ليدمو

 ىلا هيداب نيب
 هر ختم 2 اهتكي

 هرم

 0 قف رشا حايبصك



 م هكاذم ٍِق »2 ندم توملاو ةيذق

 هرظن ند روشمملا توط 7*8 كي  هنم هب وقح تمر

 05 رقع ع يي هولا لمح د ةسااع لحلاو ةنرز

 2 نه ريطلا جور ا ءار 0 تاح راخ

 هردص 0 ةنداذ + هحوع د هب تح قاقعتلا ىلعو

 2 يفوفدلا تددرو »# و لامعا 16

 15 يف دير نكن ل # احر تاردأ روةرقلو

 هردسق نم موتا يباف « هل ءاقيا تنات دق

 يغطو

 ننفذ ك نا لاق هند فس و 225 مطقأ منا ينال تسل لاو وب ظاتعأو قوما بضغف لاق

 5 0ر0 اع هم 0! 6

 ناكو روقرق فورعملا كولءصلا هلتق دعب فادايا اب دصقو ةلبح نءىلع اهاق ةديصقلا هذهو

 اللولو يرقلا لغو نفاوتلا يلع هناماغو وه عطقي ناكذ مهمظعأو اسأب سانأا دشأ
 ديصلا بلاط يف 0 دقو ديصتي موبتاذ جرخ قلد ونا انيق هيلع ردقيالف 2 يف ده

 كالطاب فادوبا نةياف هير ضرالا قدياسرف يك ار وهو هياع علطدق روقرقب اذاهدحو

 هفاشن هلام كدق اليخ هعمنأ همهوب ةنعةنع نايئفاي حاصو هيلع 5 كليف هنعىلونأ فاخو

 هردص 0 خاف هيفتك نيب عر عض وف فادوبا هّتطو ايراه هراس ىلع فطظعو روقرف

 دلو روكر بعز قاوم ينادخ لاق جركلا هلخدأ جحد ه<ر ىلع هلمخو نبأ زيحاق لزو

 اا ءرسو امسدحتسا ةديصقلا هذهةل.ح ن ىلع ل اماف رفن هيل راهم هيدي نيب لكك

 لاقىدزالا ا ا ايدج لاق شفخالا ناماس نب ىلع ( ينربخا ) مهرد كلا ةناع هل

 00ص[ سدأ قارعلاب 100 هيذحأ عم ل درا اندبلاق فا> نب مهاربا ينربخأ

 سعاشلاه ف لوي يذلات لاق ل وبانمو تلاق فادوبااذه اهتيحاصل اهادحأ تلاقف نايشاع

 : ءرضتحو هبداب نيب * فاد وبا ايندلا اها

 ما قع انيدلا تلو * كلذ هنا ىو اذاق

 قدح ضفقأ م ينال لاق 0 ا كلام لقعم هللاق هعمد ٍيرج تح ل 3 ربمسأف لاق

 ةرسح يق يفام ىخااي هللاو لاق ةديصقلا هذط مهرد عقلا اي دلست موا لاق ةلبج نب ىلع

 هقحابضاق تنك ا كلذ تاعفول هللاو رايد فل ةّياَم هن طع ل ملينا يلع يرسخ براقت

 دمحم نب هللا درع ينثدح لاق هيوروم نب مساقلا ن دمحم انثدح لاق ىلعنب ندحلا د

 هلوق ىلا تغاب املف ةيئايأا ةلبح نب ىلع ةديصق م امئابأ تدشنأ لاق رير> نب

 اا اعألا ىلإ دهن لاو نمنلا هوو
 ثالثب تيبلا اذه ىل نا تددول هللاو ن_سحا لاق مث همدق ىلا هقرق نم ماك وبا زتها
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 لاق رهاط ينأ نب دحأ ينأدح لاق ىهع ( قرح 7 اهلحتو ابا ل نناعق

 يسوطلا 20 3 تاق 50 ىلع يل لاق لاق ىعاشلا يذلا رازن وبأ يف مدح

 هل يترك ذاف ضرالا نعبر مدح هلثم نسحيال حدع نيئمؤملا 2 تحدم دق يبا ما انأأي

 عدملا دكا اذكه لوش نأ 0 نسحنام قداص كن | دهشأ لاق دل يندشنأف لاق

 كلذ انلعحو هنع انوفع ءاش نأ حضاو اذه يف تا وحلا ديمحاي هل لاقف نوما ىلا اا

 يذلا ناك ناف انف :هرغش نينو فاد يأ يفو كيف هرءعش نيب انمح ءاش ناو هحيدمل نا

 لقتل تب لكل ةانطعا دوج ايف عدلا ناك نإ و ةيرخ افطار انبرض د وحأ كيف هلاق

 نع دوجأب احد قو فذ ونبأ نموانأ نمو ىديساب هل تلقا هالك 00
 لاقف لجرلا ىلع كل تاقام ضرمعاف 'يث يف باوملا نم مالكلا اذه سيل لاقف كخيدم
 اقف كلذب نو.ًاماربخأف ىلإ بحأ ةلاقالات اقف يرتام ديمح يل لاقف ةلبج نيىلع لاق لمفأ

 كي. ىلوق تاقف فاديالو ىلكحئادم ن م يتعإ "يش أ نسما ا انأايد 1-2 لاق مث رعأ وه

 بسن الو دعي ناسا # ع مل دي الو

 رعلا هيزعب تنع * ىذلا برعلا دحاو اب

 : فاد ينأ يف ىلوقو
 هرضتو هيدا نيب * فلد وبا ايندلا امنا

 نا لع اندلا دلو ف ةفلد 11411 ل َ
 مهرد فال ةرشعب ىل سعأو داجأف نينمؤملا ريمأ كيلع دقتنا دقل لاق مث ديم قرطأف لق

 ع ام امهم رتس يف كلذ ناكو ةيطعلا ىل ها غلبو مداخو سرفو ةما>و ظ 0

 ينأدح لاق ناماس نب ىلع ( ينريذا ) رازن اا اي هب كتندح تح نوما نه افوذ 5 0

 0 تذكر لسن لع كولا نق مماقلا نب ىلع ينمدح.لاق ديزب نب د
 هيخأ لقمع ىلا ثعبف هم ءايح هنع تدمق رثك | املف طرفاو هزبب يناقلت الا هيلا لخدا ال ْ :

 سمالا ناك ناف ينم ناكام ضعب تأطبتسا كلل انتر مل ريمالا كل لوي ىل لاقف ينانأف ||
 تاربالا هذه هءاع تالماو ىل ا نه توعدف ىذر يي هللا تنك امفدئاز يلاذ كيذك | 1

 يعو اهلصوب نا هتلاسال لفلم ل امفد ا :

 رفكلاب ةدايزلا لينيجنرب لهو # ةمعأ رفك نم كرحها مل كترجم

 ركشلا نعت رِخ يرييف تطرفاف ب ارئاز كئيبا ال ىبكلوأ ١9 ١
 رهشلا يفوامؤينيزرشلاف كروزا * اليم الا كن | اانا 01
 رشحلا ىلا ةايحلا لوط ينقلت ملو * ةوفج تديازت آرب ينادز_ ناف

 هذه لثع بجيل يلا نأ ام :كلاو تاو ودب لاق 100 6 ما 6 املف للا ١

 ( متع بمال امال 1 81
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 لا ابقملا لق ةتيلاو © همسي ادق قراط بن .خبرالأ
 ىرتسهددع لان ن *ىرق ةلانؤدو# هنود لاح اذ حر ينانأ

 يركش هب قحتسي ًاربو يلا * هدصقب ىلع الضف هل تد_حو
 رب ىلع ربو ماركحاو رش © ةتادتساو هتييدأ نأ دعأ م

 رهدلا ىلعمودي اعدم يندوزو « هواش البلق الام هدوزو

 هل تاق ثسح كلذف رانيد فالأ هيف أسك لمح فيصو عمتايبالا هذه هحو مْ

 ءرضتحو هيذاب نيب * فلد وب ايندلا امنا
 ردان ىنثدح لاق مساقلا نب دمحأ ىنثدح لاق ىهاط ىنأ نب دمحأ ينثدح لاق يمع ( 5 1
 لصو املف هحدتما دقو ناسارخ ىلا ىهاط نب هللا دبع ىلا جرد ةلمح نب ىلع نا انالوم

 لئاقلا تسلآ هل لاق هللا
 رضا هيدا نيب #١ تفلذ وبا امدلا اها

 هنا لعابدلا تلو © كفلد ونا ىلو اذاذ
 0 كم 0 تمتز يتلا اينادلا نع كب لدعو انبلا كب ءاح يذلا اف لاق ىلب لاق

 مساقلاىالوم دنع هتيارف ردان لاق 11 هاطعأف ريخلا ا كيل يأ خول واف

 لاقف هريذ نع هلاتكدفو سو نا

 أد.س احجار ارك اداوج « ادحام قات ةقلك لأ فلق عبأ

 مهادنأ تاري طا فلد ولأ

 0 ىلع ىر#ء "كو * هدجحو هسأ نع 1 ثار

 2 مرك'اوافوربم طاسأو »*# ادب

 : ادحيأ ناك نهحودمملا امكلو « ةصشل هري-غ كاشن تلو

 , نسحلا يبا رايخا اهرك ذب ةروك ذملا ءانغلا امف يتلا تايبالاو ( باتكلا اذه فلؤم لاق )

 3 دع اف لاقو ةل>د ىلع هرمصت فمدوو ي.ءوطلا ادي ام حدم هل ةديصق نم ةلبح نب ىلع

 ءانغلا اهف يتلا تايبالا
 اليلخ © كييببسا ىلا ىوس بيدى نسل

 داتا" دانتو ه زينه *كتدانأو

 الوصووامورصك ف لاخو ' كاوه انا

 الوحي نا دوعبو # ىنفي سيل دوب قأ
 اليقك اسدلا ىبل * ادي هللا لمح

 « اليدع مهف هل هللا لف مل كالع

 الولح ني_ءططم « هارذ يف اوماقاف

 ًالوضف زلنا «* القم مف قا

 | الخلا دوما لع * ىتح لاومالاب داح

 ٠ 1 تو ل تفل رد تجمل 2 20202225 ع 2 جا 2 ب2 ج7 2 جس يجو
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 ك0 12 1 25١لس[ؤ ظل 1 “لاششلىلىلىؤالشلىلس[ىْاا اْهُُُُْْْاششُاالاللْسا0 جب

 الط اح فلا ىلع رخفلاينبو

 اللد دولا ىلعو * انما فئاخلل راص

 يفو هيدبو رعشلا ردان نم يهو ةروهشملا ةينيعلا هتديصقب ءاثو ( ىسوطلا ديم تام الو )
 روزرز نب مساقال هنا لاقيو سييعلا ينال هنا لاقي لوالا ليقثلا نم ءاعابا

 محفم الا مايالا بحاص امو # عز رهدلا ىلع مآ ع بتر ءدللأ

 مجسو بنذنلل 206 ءارع قف الا فن6 ىم لاك عتاهشواو

 # عقوو تامئاح ايانملا ماهس © اهنا كريغتسب نعام رمت 0#

 م دل ترءاتاسا هءاول دم ىق موس انيصأ

 عضوم ٍريصال قب م هنكلو * اناق سانا 0 انيدأو

 عفدو داذن تناك هبو هب * تمرصت فيك مايالل ر ملأ

 عن ضرآلا هب تناكلبج ىلع #3 قيد ضرالا نم يوثم يتلا فيكو

 عدجأوهويدنافأ ب يخأو# الملا ضن ا همنا تضّشا املو

 عطقت هاشح يف 26 نامأ * يحتيزالذ> نيدلاودعحارو

 عكر مضلا ىلع ت1 دعاوت 0 32 القدم دن ناكو

 1 "ير ولخلا نأ ذأ #* ذر 0 ذآ كو

 عد ب بطخلاب بطلا كاذك مامح * هما عضاوم نم هامر ماخ

 عنمملا كذا نإ وا اهنخا ي 2< ةيم كمضا ناورغإ سلو

 مقر سيلهيهو بطخي تلحو # اهراث اياثملا ايف. تكردأ دقل |

 عزوتو حامرلا فار ظ « تدغ اذا. ايارمسلل اديح ءاعت“ ّآ

 عنصر فك امام وح يف 0 2 كذا قه هرءالو

 عزفملا حابصلا يعاد هريغاط # عدي ملو لوعبلا املخ ضيبللو

 0 ١ هغابشما ع لا ركسأ شاج دق ّ/ اديح 0

 عاظ هوا معجري لو احارم © يجضلاب ةريغملا لبا ثعس ىملو

 6 بولا ىلعالا هبئاتك * نكتملو باهلانامحي عجاور

 عييشملا ىمكلا اهماحو عير. ااهنيغو عييتلايثذلا لبج ىوه
 عظفأب رطخلاو طلاب احاتفمو# هعرو نيئمؤملا ا فييسو

 عقل ضرالانم رفق هلثانو * هعابرو 5 نعد ءاقاف

 عمدم عمد دلار>ذيوأءوجشوملا * هدعب سفنلا يك. :كآوجش ىأ ىلع
 عفسأ وهو امول ىحضنأو هيلع # اهؤايض لاح ا م

 ع ريناكىذلااهاعرم بدجأو 0 اهوا ىدواراسدلا تفحتو او

 عاق اهدانوأ تلعح دقف © ةنئمطم هب ايندلا تناكدفقو :

 7092227279222 ا 2 2 م سما
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 عفدملالييسلا نبا ةىدئاملك قي 6 هاا وو ايان عب
 عنقتال هدلعل قرح لطاوع نب تزرءاورودْلاض.لاتةرافو

 عرشمو لاه هئم 3 لكل # هب يوت موب 701 ةةكلو

 عرفتملا هعرف ع لصالابو »# كمدعي اللا هللأ تاو دقو

 ممجو سلا لافتا مسقت «# ه_دامرو هفايسإ ىلع رغا

 (1) عرش يب ءازلاويلكلا ءطو# ىدنلاهتحارلذبه ماع نعىود>

 ا ىلا دوا دقوام ردا يك 0 05 وط ىلع ةديصقلا هد م تاذ د اعاو

 عجم لبق نكت نويع تمانو © ىركلا 135 اناضل لبقاو

 ظ اه

 ةرك
 نأ 0 00 نا 0 ء-بأ م 0 هداك 00 0

 لاقر ماط ينأ نب دا 0 >: ) 9 ا 2 كلذ 0 اذاو ةذوخألا

 لاَقهى دوطلا 5 0 لاقةلثاووبأ يف 2

 لك ىلا لمح نأ صا وأهم رسفزورب موب يفةدار .صق هل تيدهأ يناه لال كو ن1 اكو

 كلذ لثك, ىلا كلعش د ,عمولا يف ةديصق هلت دهاو مهردفلا انا ةءقام ىلا لم هل يدا ام

0 

 ا
3 1 
5 

3 9 

52 
27 

1 

 م
 كلذ ف صي ةلبح نب ىلع لاةفهلثمري مل ماظع شدج ىفديع موف ندا ناكدقو( ةلأو 2 لاق )

 بئاحسلاو ىدنلاودغماف وبأ * هنعو نينماؤلا ريما ا

 د الز ليي هب طاح] 8 كوب لكن عضرالا حا تقاضو

 كاوكلاب تن رق ليل ةاوامس * مهقوف ضيبلاو عقنلا ومس ناك

 ”يهاوملاب مهديع دي ناكو * موكسنب ذيع ديعلا لهال ناكف

 نس سك ىغالزدب ملو نيعي * يدنلا نع جابت ل ديح الولو

 بحاص لضف بحاصاممماتعاالو# لئاس ناك ال ايندلا كلم ولو

 بفئارتلانانقلا يحشنت ةسدع ىلع «* ىدنلاب لالا قرغتست ةكمش هل

 ل كار اك الا نع ةنرصو# اهي ادراق واتنلا مايب انرعَد
 تناد قوف ناجح اهنم ان مف * بلدعت تح ضرالا ل يمت ادعو

 نئاق الك ندهاش اهم كناك ©: اهرطقدس | عزللا ينداب, تغلب

 اهف ىتلا«ديصق زورينااءوي هلاهادهأ يتلاولاق
 نيدلاو ثكنلا لها نيب هفيسو « هلئاث ايدل مساقاي ديج

 نييلتو ديدتب مان الا ىلع #* هفرصت ىرحم ىذلانامزااتنا

 ني>ذمدجلاتامو تامركملاو * تينقدقمايالا تناك نكن مل ول
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 نيطنمو ءام نم مانا وَوصَو # مر نمو دحم نم هللا كرو

 بتاكلا بيصخلا ليءمسا نب دمجا لاق ( ىديزءلا ساعلا نب دم طخ تانك نم تس )

 هناه لاقف لاق هنا ؟لاقف كءمام ىلعاي تاه هل لاقذ فاد أ ىلا امن ةلج نب لع لس
 دج اف 7 5 دوجأ لياق نم ”يف

 يلد اناا اركشف تلوذيا لع عن اه ك1 قا زوالا نمىرجأّلا
 فلو يطعأتفقو اذاّدح * ةفصاع حيرلاو 20 يطعا

 قلق كل كمام تاغ هل لاقق هيلا لذد ةدم دعب ناك املف مهرد فال ةراخن هل صحف لاق

 ساطر و: نطب ى.ةلاعر..# مساق نا تعول كلك نم

 سانلا نه تش نك ىنرم #* ىغولا موي ناسرفلا سرافاي

 قم هده تسل لاف" ندعلا اذه ةئادتل نم طل دبق نكد سرد أف لاق
 انيلا توملا كالم ةلاسر كلمح ٠ نم انعامرا رادقملا اذه ا م غاب لاَقف يد 8 . كاباطع

 لم ىودح لاق ىرسلا لدع َّك نسحلا اضن لاق ىثريصلا نارمع نب دمحم 0

 نا ىل لاقف ىب دا كفو وبا قداح لاق كا ركعلا هجن ىلع ينثدح لاق هللا دع نبا

 تنأو 0 تنأ كلامو تاقف ىدع نب ميملا ىل و> لاق يه امو تاق ة>اح كيلا ىل

 ا مْدَقَدِي 2 الحر ودعا تفك هل تاقف ديرا م ىش ينءاح انف تادف دق لاف سعاش

 ىحُق مويلا ىنلبمأف مأ ١ تاق ءاضقلاب يلم ىناف ىنضرشت لاقف ينظفحي مرح ىلا هل الو ةءاسا

 هتدشناف هيلع تودغو

 ددعلا نم. 'انتحاراف 5 لا تعم : ةيبن' يدع نب ميلا

 دزي ملو صقن, مل سانلا رمعام * هل ءاقيلا دم ولف ايدع ددعأ

 دمعلاب هواعتساو هحوال هولت * دقو نادملادبعىن ينب ءادؤ 00

 يدع لضأ نيالذيب هون ضو ## منعك نع اه رك 4ولازاا قع
 دج ىلا ىهتامو توج اذا هيكستات رخل نت ةلتلا نا

 دبع نب هللا دسع نب دايز نب دمم ليف ارغب تك نوط رح ؛ ىلا جوز" دق ميلا ناكو لاق

 9 اول سف ديشرلا ىلا نييثراخلا هبا احأ ٠ نم ةعامج هعمو دايز نب ىحب < و>ا ىثراحلا نادملا

 سعاشلا هيف لوش يذلا وه سلا ديشرلا لاقف امني قرش

 بسنلا ىف نيعلا لبق لادلا مدقف «' لمت ى ىفاذع تنس اذا

 قب نم ةفوكلا ا نم لجرا وه اولاق هلق ند + رمعلا اذهف لاق نيئمؤملا ل ب اولاق

 ا امه قرش نأ ديزن نب دواد ديسرلا صا ةءام' نب لهذ هل لاش ناميش

 انثد> لاق يعازألا دمم نب مثاه 0 ) اهتاط يح ىصعلاب هوبرضو اراد ا

 نب لع يمت لاق بيصخلا نب نسحلا نب د_# ينثدح ل ينأ نب هللا دع

 عوجرلا ْق هلم أو هتلص لزدأف هحدم دقو ناسار> ىلا ىهاط نب هللا دع ىلا ةل.>



 ذل ١ و لك دق هلها ىلا" ىادغا هماقم لاط [هلف ءدنع لصتت هرب ناكو معي نأ هلأسف
 لذءلا نم هاقكو # لزن ذا بشلا هعار

 لزغلاو وهللا ىذسناو «# ايصلا ةده تضشناو

 0 ك6 تاسعا هنك ىلا ديف
 للطلاو عدرلا نعال 40 اب دا تنفللا كاف

 لصتاف كالملا ىرع ريم مالل هللا لصو

 هك لولا ةلايقاوو © .امزلا - ةمع ٠ كلم
 ليلا تراشلا ترض: دنع ىورتتك

 هلا تخلع ياعسل ىلاو ا <
 و ا لا 0 مالا قوق ولح نك
 للف_هلا داح ىنفلاب # ىل داح نينح هت

 اا لعن نلا ( ردنا ) هل نذأو هتلس لرجاو انصحبوت نأ الا تيبأ لاقو كحق لاق
 | كوكملا ةلج نب ىلع لخد لاق ىمودسلا ةلئاو وبأ ىنثدح لاق سهاط يبأ نب دمحأ ىنثدح
 دا كام رول نقلوا ىف ضواللا بخ لع

 ءاقيلا ىف ةعتمو ديم * ازوف موصلا لخدمهللا لعج

 ءاههصلاو نامدتا قارفو * ءارقل عيبرلا رهش وهف
 فلا كوت لس اهرتا 8 عال قلل سلا او
 ءاسملا مهخبص نوحرب فدي ىلا ىلعيمادنلا عر

 ءانغلب افحاصم اوضاعتساو #* ضعب ةرايز مهضعل يوط دق

 ءاطإلا لع "ل كرد ص يع لك“ نلو ديم#م  اهف لوَش

 ءاوقالا ن نعاىوقلل ىف ا 8 الا ف ةساكلا يطأ ةدرح 7
 اكل 6 ناعم سقم“ لاذ ىانعلا) + لما تالق

 ءاقسالل باحسلا غاصو ض * رالا ىف سانلا مطم هللا هغاص
 لاوشيان هيلا لذد * كم وص ةفذن ىلع هذهب نعتسا لاقومهرد اللا ةسم# هل يم اف لاق

2 

 نالذاعلا هلوّشام اكرتاو * ناندلا ىفام وفص» قتاللع

 يناف نيديد+لا ىلع لكف صهعيملاب ةينملا عجاف اقيساو

 نازحالا .قراوط ىفتو ميلا بهذ ةبرش, يناللع

 نامحد 5 ىلصوملا فر م *# وصلا اهدس مماسم ىابقلاو

 ناضم رىلع اريسق يدعأو نشطكماعلا ليتقاف لاوش 1

 نادشلاو  َناْيَقلا عامس _#* مدلا بون ىلع فلا نوع 9
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 نايقلا ىدبأ سؤكلا يطمو « مورك ءامب يرحم سؤكو
 نامدكلا" نامددلا]) رينو ماشتحا للك تنك راقع نه

 نايقعلا كئاسس يف اررش « ام حد  جازاا ناكو

 ناتفلا ةدع غن اها *

 نافارا رماد ع ول

 نان سلا ند 5 ديح

 نايتفلا 1 نه ءارتو
 ناسللا كفل هلا وك مانو قت

 اف مال نم صعاو حارلا ب رشاف
 لحو لاخراب يهدلا بدحاو
 انكررهدلا لع زو سم سدح

 20 م راكملا ينتهي كلم

 ناو تاكل ءاحنا اسلل
 لتعم داحلا لع 1

 ايلا ندع ىدناا يع دإ

 نافل كت
 نا ءامسلاو هدب

 نار حف ثنيغلاب هادو ةيقدعم للا قرش » هيي ا ال ل ب تا تا ا ار ا را ا رار 3

 3 مول هيمو نيد سهدلا لمح

 ناقفاخلا هيرح صأ نع 1 * تن سيلا راش اذاق

 ناعط رحو لزج فرع ن

 لك بسلا" يكنس © عيبر ماقأ اذا بد> ثرغ

 نارمصعلا يردام تايلحت رد هدلا العا تف ماغ اياب

 نارجو لكلب :تياصا نما ايات كتذع (317 يلاعام

 ناولا انئامز نم. ابره #* اياطملا ثعب كيلا انام دق

 تائكرلا حئاوح تانءاض » قاتع قوف تاجاملا انانحو

 يناع كريسشل ىنتمي الو ب © اني كدو> ءارو دو> سيل

 انّتدز دقف رطفال.ءذهو ائففذو تقفففل موصلل تناك كلت لاقو معرد قالا ةريشعب هل ضف

 ةلبج نب ىلع يخأ نا يناد> لاق يحرس ج طلا ندحأ م لاق ى 3 (فربخأ) كاندزو .

 ةيراح ىوهي ناكو حضو هبو يءأ 3 ا ٍضِ ؛رلاب انراج 0 دجحأ لاق كوكملا

 ورم كلذب ينأدح حضولان ه هباموههحو حق ىلع 520000 همم .تناكو ةعاش ةفب راق ها

 يتحاهسفن نم هتنكمأو امويهتراز ةيرالا هذهنا كوكملا ىنثدحو ورمعلاق ظحاحلا رحينبا

 ىلوةيف تينع كالذولاق اهضتذا

 هرده ىلع الّقع درب مل اشر ند تردهأ مدو

 ينديصقب ادي تدصق 6 + لاق عطب لا. مد مدلإب ىف ذل فاد أ اهب حدم ىتلا ةدي صقلا يعو

 دع 3 يد يأ هل اولوق لاقو ُك نذأي نا يبأ هياع ىلا ذو رسا اماف ام هتحدم يفلا

 فاد يبأ يف كالوق

 هرسضةومادنم نيب # فاد وأ ايندلا امنا

 ١ سم ص سطس مع دم وع در نسبت نصح صور معبر دجسس يعصب كل جم نيف ء تش دع ع جلع دمع عمم دس سوس تس هس ص سس



 , را 1 :3 : 2 ١ كنف

 تدشناف هّئلايلاصيإب ضاق هيعمس 0 يل 00 بحاحلل تاَقف

 هف ىلوق

 ماسلا هيداياو ©« ديح ايندلا اهنا
 مالاسلا|ي: دلا ىلمف # دنمح ىلو اذاف

 اهفلوقأ يتلايفدي دق هتثج مل يقيشع رجح يف اعرثذ رانيد يف 6 1

 ظ سانلا نه * سل ن نيم »# مكاغ 4 او ىتدل ةلحد

 | 9 ىلع يخأنإ ىنثدح لاق ب طلا نيدنجحأ ينثدح لاق ى ع ( ىنثدح ) راثيد يتئاع ىلرمأف

 | 0 2 رعأو هيلع تيضغمأ :ذدعاسم هلئاكو ة ؛ةلايذخ و3 ةيراح يوهم ناك الع همعنأ اًضيأ

 اهف لاف هنع

 فرعنو يدنع هولس ا لدي * اما :ءوسلا 1 0

 فغضي يريصتبرجامنيأن هو دع م قرم اهفطعت اا نيأن

 كر يف سانلاةب* يجامح ب 8 امون 8 ا لاقةيشنب 0 انثدح لاو رم نب تد.ح 0

 هسفنل ةلمح نب لعاب دشن اف فرضلا ةعاضاوةفاضلا

 نايدبدال م آل اولاقو «* عاش ىلع نايديدلا اوماقأ

 نانيلا ىلع نانلاب قفصف # دعل ند ادذءش تسنا ناف

 ناذا الب ةالصلا 000 *# اسر> فايضالاة شخ مها رت

 ْ بهو ىنثدح لاقي ىنادحلاق هيورهمنإ مساقلا ند# ىنل دح لاق ىلعنب نحلا ( ينريخ|)

 ْ اسك ىلا عف ةدف ناذءر رهشن ممول لوايف اديح تح لاق ي- وطلا ديمح ى تاك يزورملا 'ديعس نب

 | ,ىلع كل. داخ هل لاق مل ةلاعدو هيلع ري هد هنأ هءاحو هذ اوقدصت لاقو رائد 80

 لاقف ويدل اذه نم *ماولا لوايفهه>وب قاع ىنايدب 1 قلي 7-1 هب عنصأ امو لاَقؤ بايلاب ةلم> تل

 هلوق هدشن آف هل دحتسا امتاتس يلدشن 0 لاقلوآلا كلذ ديحيهبا

 اهايع عابسلا ةلئاط تنءض * هشيجةونغنافدا.حيدرح

 هلوق هدشنا مث ف لخدف هلاون تا نسحا لاقف

 ىاه نيفتمملا ىلع ثع *# اديح ماغ ابا تا 01

 ماظعلا ةمخلا ملا و * ىلاوعلاا ضرالا عناماي

 ماهذ يف كتم نكي ل نم #* ناعم 2 ءوسلا ند ا

 #* يمامأ هئمدشقت الا 3-0 افصو كف تدعم امو

 مالكلا ةه  تعطقاو ع ىلاغملا ١ك "تان دف

 ماع تفل صهدلا ىلع لاو دع 0 لباو ارنهش دحأ

 2 جس مج سمج جسم



 حت
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 ©« ىنثدح ) هريغ ةقدصال جرخم قح راثيدلا فلأألا كلذ هطعا لاقو د_.مح ىلا تفتلاف لاق
 لاق يس موطلاد. مح ىلوم ماس نع ليوس وبا ىنثدح لاق لئارسا.نب بوقعي ىنثدح لاق خخ

 هافحو هيلع بضغ ناك تف و تلد يبا ىلا هب اعفشت سم يموطلا دج ا ةل.جح نب ىلع ءاح

 ةلجح نب لغو امه. تملا لصتاو هباحأف ءىما يف هلاسو امضاش فاح بارك 10 ١
 كف كل لوقاام شك | لاقوهيساج ىلا ل نع ل10

 بحت# را ركألا ع 7 راب * احرطم رادلا باب نكرت: ال

 هيورهم نب انثدح لاق. ىلع نب نا (.١ ينربخاا ) هلدوو هنع ىخكرو هيلا هلاصباب سعف لاق

 يسوطلا ديح ىلع تاخد لاق يور دعس وبأ ىتثدح لاق ناورم نب دا ىندح لاق

 هنو ني لاق هل تدب ع ل رعد لدحر ةبادبإ نيدو اه هد دم ةديصق 0

 نسحا هوبأ هلل نسحا ه2و ندا هللا
 1 مأق تدرد املف ةرددب د 1ك صاف ريمالا اما

 | ىلع ترسسج امل ةل.ج نب ىلع هنا تءاع ولو اقيبع تضضفراف كوكملا ةل.ج نب ىلع اولاقف

 لاق هيبوروه 0 متاقلا نب 1 [ 2 لاق ىلع 1 نسحلا ) 5 ( هند نيد داشنالا

 نب ىلع هيلع لح نأ ف نوما موططلا درح ماك لاق حصان نا دنع ن دك 80

 ا يبأ يي هلوو دعل ف 0 يد يأو لاف هب هد لم اعدم هنم عمسف ةليح

 0 8 كه نيد 2 ل وأ ل

 22 ىلع ايندلا تو »+ كام 5 6 اداؤ

 ثرعلا ةياردعدل تاع د» يذلا برعلا دحاو اي كيف هلوق دعبو

 كلذولع ردق نأ اذه هل ًاريظن يناعجيف فاد يبآ يف هلاقام لثم يف لوقي نأ هلاو-أ نسحأ
 5 انأ 4و لم نكد لف 3 ه4وح لم ناك نافذ 0-4 ميسأ نأ نيب هوريذل هنع رموش مو

 كلذب هوريكل اذو اذه ند 4. فعأو هلقأ 0 نيدو هابل تما وأ هقنع تب رض الإو هتلصو

 لد ينأيف هتلقام دعب يف ل هن نأ الاسع 9 هل لاقف يسوطلا ًاديع حدم م * ةلاقالا راتئاف

 هدشن اف تاه لاق كلذ نم اري كيف تاق دق لاقف

 سانلا نم ىتسأ نه اطإ ماغ 2 ىقسدأ ةلحد

 قءارلايف نيعلا 5 را# يدطا مامأو مسج سا ||

 تام مْ ( ديبع نب دخأ لاو ) هلصوو كلذ لمه اذه سيأ ن نكلاو 090 دق ديمح هل لاقذ

 يندشنأف اديح كدي سم يندشنأ هأ تاقف هتيقلف ةل.> نب ىلع 5 رف ىموطلا دي

 عزوتو حامرلا فارطأب داذت « تدغ اذا ايارسلل ديمح ءاعن :

 هّتغاب امو هّسراق دقو نسما ااايدن وح يذلا ودنا ىلع بهذام هلت اقف اهرذا ىلع ىلا ىح

 ماذيهلا ابا هتيم يف ييزخلا لوق تدرأ تلقف وه امو لااف
 ا 121 1310110 ص222 7 همت 2212 ا لك اال اا ل اج 127 ا تطال ل ت2 10223 32 تل وحصل حس ص ومعمل ع عج هع عم عما

 ) رشع نما  يئاغالا 18 )



 )١14أ(
 ١ هءدجد وبيت دج دج بص م دي حسو حال د هدم موج اة ق3 سس دس دست كن كعمل | هموم 27 53 3 1

 ْ علوم 2 املا مهسو # ةملم لكل 1 رخذ هتددعأو

 | نقلا ؤيما الو هللاو ال هب قاحللا يف عمطأ ال انأو 0 دقل هللاو امأ هللاو تقدص لاف

 ا دخأ اكد لاق يم ( ينربخأ ) ةدب صقلا هذه يف هبراش نأ عمطب ناكلام هدا 0 هبلط ول |

 | )مل نب لع لوق نوماملا غلب امل لاق ينارفعزلا ب ا نادل ينثدح لاق ىهاط ينأ نإ ْ

2 1 

 هريضح ىلا هيداب نيب * بزعنمضرالايف نملك :
 هرختفم 2 ا د هةمركحم كَم ريد سم 0

 لصتا املف ليلا ناآكك 1 كلذو هيلعردش بلطف ناك ثسح هوءلطالاقو كلذ ند بضغ 1

 ا” رارللا ىلا يره دلط يف قافآلا ىلا اورتك اوك دقو ةريزللا ىلا برع ريما هب
 | تناءاتحالا نبااي هل لاق هبلا راص اءلف نومأملا ىلا هولعو هوذْدَأْف هب اورفظف مأشلا طسوتو

 ىدتع نا مساقال لئاقلا

 *  رصح ىلا هذان نيب ©« برع نم ضرالايف نك

 هادم مو هس © ةموكم كلم ريدم
 هللانال د>ا مكب ساقيال تدب لها ما نيئمْؤملا ريءااي هل لاقف هنم مراكملا ريعتسي نمث انتلعج |

 هنارقاو مماقلا لاكشا مساقلايف يلوقب تينع اناو هسفنل 01 ا د ولج |

 ( لاق يلع نب نملا ( ينربخا ) ءافق ن نم هناسل اولس لكلا نع ادحا تدنثئساام هللاو لاقف |

 | ةل.> نب ىلع هيلع لخدا ال نومأملا نا نفف يبآ نب دما ينثدحو لاق ىسوم نإ دم انئدح

 | ًاثيرق كلذ يف كلاخداو اباك برعلا ىلع فادابا 0 ت15 لحس كل ىلإ هللا

 كرفكو كرعش يف كلوقب هلحت سا ينكلو هترتعو ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر لا مهو

 2000 ا ياقلا  لاوتلا "ل وقنا تح

 لاحىلا لاح نم ىهدلا للةنتو * اهزم٠ مايالا لزنت يذلا تنا

 اكل نكوارل كلف الا ف دجاىلافولط عدت تددنامو

 كتسوص 00 7 هناسل |
 بركن م لادي احور لعل * برط ىلع ةركس نم دبال

 بوصأ وهو * برك نه ليدي ًاحور لعل * يوريو |

 بهذ ىلعْواْؤل ن؛كحضت *# ةيفاص ءاه_ص ايئطامف

 باو مشاه نم ما ريسخل # بختنم تنا هللا ةفيلخ

 بسناايف روصنللامامالان م * ..اًميعرف تنانيلصأب مرك ١

 ا

 ظ

 ياشطا نع رصنلاب لَمَو فيفخ

 رم جرس 771ج
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 م ةيسنو يميتلا ا 1

 حاطنلا نبأ كلذ رك ذل قيد“ ثم يب ىوم ةنعاأ ى :ك/و بوبأ نب هللا دبع وه ا
 ءارعش نم امهو ةفوكلا - هاهو ارعاش ناك اهالكو ناحبتلا وأ هل لاش 3 هل ناكو (؟

 قدحساهنباو دولا ميهاربال 0 رءخلل نيناصوأ !| ناحلا اقل 0 هم سايعلا ةلودلا 5

 تام يت 35 هيلا 0 لزب 0 دب زب ناب لصتا و مه>دمو 7 ربلاب لصتا مث ام اعديو

 لوش يذلا وهو ا رمش م ديزي 9

 لقئقلاو ساطلاو ساكلاب س#

 لوالا لوألا بهذو
 لقشتا ل ركذلا قم نحو

 لهم الف مادملا قحو

 لساسلا ىلع ءارم 3-3

 | مويرا نم 0

 انلاشنت ساونا كب تلاز ف

 اشعلاةالص تفاوت نأ كا

 سيما قح فرعيناك نف
 اننا م2 ةحزم انثب ترح ناامو

 دحال يحيرض يف ياظ ظع يداوي ار وا حارلا بي ط نع يما نل و

 داك باح 1: لف مأ :تنكو 4 ”ادررتا تاركا ىف ىناش 5

 يملا دع 5 لاق ورمعْنب د نع ءاثيعلا وبأ يت ”دح :لاو ىقودلا ى 2 نب دج (قرحلا

 دوأد نب دمم نع رامح نب هللا ديبع نب دمحأ (ينربخأ) ميت ينب يلوم 85-- دنع ةمسأ

 ١ ثدبدح وهو تامو ناءح هل لاش نا دش يبا يم تال ناك ليعد لاق لاق حارخلا نبا 0

 ب وه ا هيلرب لاقو هيلع عزل

 اننا 0 أود ع « اناا كل ملام نايحم ئدَوأ

 اسارلاو باقلا دا 0 «نبصأ «* هل ند_صق ذأ اناا هتمر امل

 اسانال نامح ا رشي |" سأ اال * اورضحذا داوعلا ىللوهيذاو

 اساطرق ليالا يف هتاس لاخا * امك ا

 رصنبلا ير يف قلطم ل 00 يداولا 7 تاسبالا هذه نم عيارلاو لوالا ىف ينغ ١

 هد صقلا هذه 0 و قحسا نع 8

 رك بك ريداب ىل كتدهع امو ٠» اسنأ ىلت>بصأ دقل دنهربداي

 ديع نب د# نب نوره ينأدح لاق يلوملا رمصا نب بيبح (يفربخأ) هر ةه نه هرو,ثم يمو 00

 * هدلصق ي 9 نا تلا بفمصو نإ تكافالاق هيبأ نع قحسا 6 داع ىنادح لاق تان , زلأ كلملا '

 ا يفارف يميتلا ىلع لخدف همام ىلا ود نبا 0 تاحأ مث

 تاَقف ان 3 # دحف ردطاب عزع ادبو «# لاقذ ا ثةصقام

 يي يدنع هل دعا وهو »* 4ههيدو يع لدا هلأم

 تاَقف عيبرلا 0 لضفلا جدم نإ تدحرذو

 ظ
 ظ

 ظ
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 وه تح حس نم صل كا م ل تدي د بحد ل

 دال ىدح و قرتلا نطل © لهو لضفلا ةرغ اودآرأ دق

 د_ق امام حلصي هبو « هب يذخنام عفدب كله

 وعرب لفل لتفاي اذاو* ه ا ودعو اء ؟ اذا نناثا 7 لطكف

 اهيسن ةعنص رءشلا اذه يف قحسال

 | وص
 دحف ردطاب حزع ادبو #* دصق ىو# نم دصلا فصو

 1 دحا يدنع هل دعبال وهو #* ههحو ىنتتع لدعم هلام

 0000١ ارك ل هقو لوا كه انآ هقاؤلو يطحلا» لمر:فيقح قدسأل ءاعلاو رمملا

 ظ لمرلا فيفخو قحسال جزهلا نا ليقو يعاشطلا لاق هريغو يعاشملا نعرصنبلاب جزه ذاعم
 د دمع وبأو انأ تك رتشا لاق قحسا ن نع مجنملا ىحن نب لع نغ ةظحج ( ينريخا) ايرك زل

 0 لاق ىع ( ىريحأ ) نيتيبلا رك ذو # دصق يوم نم دصلا فصو * رعثلا اذه ىف ىمدلا '

 ظ

 ْ ةيوارلادخم ىتثدح لاق نامهط نب هللا دنع نب دمحم ينندح لاق دعس نأ , هللا دنع اسدح

 : يندشنأ اند ديشرلا ىف لاق لاق ديحرلا لغ نئدحلا ريش 1 قذبلا هل لاعب ىذلا

 ْ اف لوقي ىتلا ةدئاز نب نعم يف ةصفح يبأ نبأ نآس ةس

 هداج دا مالظالا ن م ل نم كوع مونإ نيسلعلا ناك

 الابجلا هب ودعلا ع نم دب # دعم “تناك يذلا لسا وه

 0 ا ماا هي نم دم ةنباملا انقا
 | 06 لاوثلا سو دقو“ هي نمادسي تعدت نبا انلكؤ

 |0ا1 ١ ن ديزي ةلئرما يف ىمبتلا يسوم: يآ ةدبمق يندعتا ىللاق مئاهايا هتدعنأف لاق |
 هندشنأف هذه ن٠ ىلا دنا هللاو

 يحلل ىلا "انورعأ نين ع ديزي - يدوأ - هنا قحأ
 همكطلا كب ناك كامش هن* ع غعافة مك و“تعن ندي ردنا

 ديال كو ضرالل انف" © ىدوأ مالسالاو دجلا ياحأ

 سلا نعت شوا عاد ه7 كام السلا يت لَ لمأت

 دوبالا ليلا نعتعضولهو * رازأ ىب فويس تمئش لهو
 دوع رض# لل هو امردب * نزم راشع دالبلا تست لهو

 ددفملا يدا يشوفو ىلب # رازت هعرصملل تده امأ

 ءلتلا بسحلاو دا فيرط *« هيق لح ذا هحيرض لحو

 دويجم ادبآ اهنمدب“ كلغ ««ىبع كفتام هللاو امأ
 د موق مي عومد دمحم ناو

 د

 دوم نس يذ عمدل نسب

 دودخ اه ناصت وا اعومد ىب اولا نرتحم ديزي دعبا

 هةبلام دش

0 



3 

 )/ا١1ا(

 دومعلا صو زاجاكلا تهو #* ال مالسالا ةبق ككتل

 ديصقلا دسك دقو ايشن هل رهد قد مل ىعاش ككسيو

 5و: نم لكو بوني ج7 كنج ركلات الا وعقب 35
 ديجتلا لطبلا هقن ةليحب # اياعت اذا سما يمحينمو

 ديزطوأ ةمأل شرت * يىنوت در كلا ١
. : 

 انن

 ان

 دو:ح هل نهو هب نكذف ايانملا نأ هل بحمل ملا »#

 دوةواط بش برحلام اذا # هنع ندحي نهو هل ندصق

 دوعاال ك_هوب لثم اهلع * اموب نأ ةعيبر ىنعدقل

 ورح هعومد نماهالملة حر كس دفدب نيت تااكاول يت> هيف عسنا» ءاكب ديشرلان و ره ىف لاق

 1 دمحم مداخ رثوكجرخ لاق رمع نب دمم انثدح لاق ءانيعلا 5 انثدح لاق ىحي نب دمم

 دلا حسي لءحو هب هءاج امل دمحم دجوف يك ساحف ههجو يف ةمحر هتباصاف برملا يربأ
 لاقو هه>و نع

 هوبرض ىلجا نءو * ينديع .ةرق اويرض
 هوقر 5 ناب ما# ياقل هللا داخل

 ةعاسلالاقف ءارعشلان م انههنم عيبرلا نب لضفلل لاقف هتاوي ىف تايبالا يف ادايز دار 1
 امزحالاقو ني:كانيذه دم هدشنأ ل اءلف هب ىلع لاقف -- ا نب هللادع تر

 : هل امدلا هيِق # هيش قو لاقف

 هر سور ا ككاو ل

 ءودسح ماعلا # فلا لس انأا ىأو نم
 5 كلاب م * اقلا دسحدقام لثم

 تالا رولظلا ىلع ءاحناف ترظن الا سانعاي كءلع ىلا عادلا ام ريخهللاو اذه تكيحأ هلا

 د#( لاق ) مهاردلغبأ ةيالع هل ترقؤأف هنا 0" قروز يف ءاح ناك ناو مهأرد هرهظ لاح

 نيمالا دم لتق امل لاق سرردا نب دم ينئثدح لاق يزئعلا ليلع نب نسحلا ينادخ قح نإ

 لا الو لوس ك لضنلا ىلإ راكف فل ندا رف هحدتماو ن ومأملا ىلا يمبتلا دمم وبأ جرت
 يمي هنأ نوكاملا : لاق هيلع سس الف نار ل ىلا هلسواف هدرا

 6-0 كللملاب 5 #* اقلادسحدقام ليم

 نينمؤملا ربمأب 0 ىمستلا لاف
 3 هوءلظ امل هللا دنع نوم 1 *#

 هودك أ ع 0 ون انز اك يذلا 1 8

 ا يقل يدلإب ٠» ا هللءاعب , هَ

 اهو 0 . هجدتمأ هل ةديصق هدشنأ مل



 (١1١م)
 1 م ع ا ا ا ا م ع سس ع تحسم مع يسع م مما دم هم ع سعد

 | افلا بامذلا نيو« تنقم كلا نأ مل نبأ تعرج
 لكضفملا يع سايعلا يخالو لحو 2 هلل كترهو دق لاق 0 عرفو اهابا مدشنا املك لاق

 د#م نب نوع ينثدح لاق ىحي نب دمج ( 2 ) مهرد قال ١ رشم كل تيما لوس نأ

 نيمالا تدشنأ لاق ىعاشلا يميتلا دم ينأ نع تناكلا دمح نب دابع يتئدح لاق يدنكلا
 . هلوق ةذالحلا ا ا ل

 برك نمليدباحور ,لملا « «كاراب العا كش نم ديال

 مهرد تملا ةناه لع اي ينوطاص مهرد كلاي ماي ىلا اق لاق ءائغلا يف ةرْؤك ذملا تاسالا

 نيسح ينثدحو لاق مجمل يد نب د#ت ىنثدح لاق ةمادق نب رفعح ( ا 2 رعأ هللا و

 ١ اي لاقف ةفالألا ىلواه لوا نيمالا د# ىلع تاخد ىم.لا د وبا ىل لاق لاق كاحضلا نبأ

 ديزي نن ديلواايف ليعمسا نب ُخ 0 قالك دا تددو ي

 جشن يتاا كقارعال يبوط * نع انهنم كيعرفل ىنوط

 دغ نم هيلا تلخد مث نيئمؤملا ريمأي كلذ لوقأ انأ تلقف هنم كلذب قحأ هللو يناف
 ينديصق هيدشناف

 برك ن. ليدي احور لعل * يطلع رم دي

 ىلوقىلا تيهتنا تح
 تسللا ف روصتملاءامالا ىلا : * هب نار نيدعرش مارك ١

 لضفلا ىلا تفتلا مث نادعسلاك الو يعرم ىلق اكهنكلو تخدحأ دق يمي ىل لاق مت مستف

 | كلذبلضفلا تبلاط تجرخاملف يديساي ملاقف الام هقروز هل و يتاح لاقف عيب رلا نبا

 عب 5 4يرخا) مهرد فلآ ةنام ىلع ينطاص مث تقراوز الاعأم الإ نبا نم نونحم تنا لاقف

 صعاشلا ىم ىلا لاا هم نب لضفلا باب ىلع ت :ك لاقي ين ,ددح لاق قحسما نبا ىف 'دح لاق

 اال فلا تقرع مث مف تراك ليمتلا ىلإ ايلطوا نا :قلاخو. ناطرق يف ةديسق

 "ق6 كريع ىلا اهتقدا نأ قسم يت>احب تففختسا نا كافك ام لل لاقو' دم وأ بضقق
 بارلاب امحاصو ةيده يم هلتاقانثدحم الف لضفلا ىلا تاخد مث ساطرقلا نم كلريخ انآ هل

 تاق نآآلا عد لاقف اهلظذأل بابلا ىلع ىلا اهعفد ةعاسلا تلق اماظفح فك لاقف هنا

 ددرأ تلعحو لعفف كرعشنم ًائيش يندشنا لاقف هربخاف ةصقلا نع هلاسف لخداف هلداف هل

 ا ام لا لدحرلا ةحاح يف د تاقف يميل 2 ” ناسدع:سالاب اهعيشأ تام>حو ةناش

 ترمضحافاب يماف اهلجمف اهئللقأ اذا اما هل تلف مهرد فال | ةسمم هل تما دقف هب تدنع

 تغلب ام تانعالا ىف كب غلبأ ال لاق هتاهف تلق متن لاق نيالا :تقلياتعالا قسدلا هل تلك
 فالاالا ةسْمخلا ىلا امتءءضف مهرد فال ةنالثب ىماف تئشام تاهف تاقف خيدملا يف ىعاشلاب



 1 يئضروو ها 5 1

 سرا « . ىلا تزن ف 1 نا فشانض”" قيروعارب ا ىلا

: 0 2 

 منح يع يشري م ديف 2

 هاكرحاو يميتلا ناكلاق قحسا ن ٠:.عنافه ينأن :رع نهاط ندع ) 07 ) هيلاامب ته>وو

 | ىميتلا لاقف دغنم اوفرصناو اوركس تح ةناحيف نوبرشي ةصيق هللاقيبهل منباو ناحيتا

 ةطحللا هلثم قوشتيو كلذ ركذي
 005 سيقان ءانتم هر دعك تا ةحاع 7 ىلا لَه

 ليا: ةفوخ نتازلاو ةع اه نقلا ةنك ىف ناحل

 ليقو لاق هيف نتفي خر هغ طشلا قذيب هناك رارعو

 هذا اند لاق لعد نسحلا (ينربخأ) يطسولاب لمر ثعشالا 7-5 انغلاو ىعي ذل ردشلا

 :عاباوت رائد فالا ةرشع ةزئاج بوبا نب هللاد.عل نيمالادت خا نأ ةيأاعلا ينأن ع ءانيعلا

 ا اهانأ هعاشبأ لعل لاقو ة هرموهيلاب ماا ة ةع .ضاهب عوشاف ا ضع
 ١ هتبارق اهب . نومأاضرأ * هيا تيهواع تررتشا يلا

 0 «ي.هيلالحا عيبرلا نبا ملت اان جونا

 ١ لاقو الأ نيسمح ءالبعات هباعدف فلا ةثامهيلا لمحأ سايعابيقايحي لضفال لاقف نيمآلا اهبىنعف

 ينأ نع ءاثيملا وبأ ينثدح لاق نسحلا ٠ ينربخأ) انيديأ تمسنا اذاىلع كلرخآلا نول هل

 هدشن افديع موبيف عبي رلا |نب لضفلا ىلا يميتلا لخدلاق ةيلاعلا

 عنيص نيام رءال ايح ثيغو # عيب 5 عيرلا لا اها الا

 عيفر دابعلا قوف جرد مط 3 5 عسي , لا لأ ادبام اذا

 تاب ,الاو تورد فالا ةرسشعل هل صأ و

 عئانصالا لدقلال اوءظع ناو 3 ةدلب لكىف فارشالاام كرد

 عشاخ هلل لضفلاو ادبام اذا # اعشذ لضفللسانلاءامظع ىرت

 عضاوت» ا ليلح لك 20 هقر هللا هداز ]1 عضاوت

 ا دم نع يدوم اقحسأ يف ندد لاق محم ل 02 ن ىلع يندح لاق ةافد> (قارحا]

 ْ 0 7 .- نيسحو ثالث نا انأ اذاف ينديف ترظن دقيفا مسمن ةستقىلا جاجحلا ب 5 لاق

 1 دمحوبأ اذه عمسق مالسلاوةدري نأ بيرقل ةئس نيس.> له مىلا راسدق أم ناوماعةدلتن 7

 ب ١ ع 00 ا تفاذو * مفاتنأ أ يذلا نرقلا بهذاذا

 برر أ ةدرو نو مل ىلا نإ ةحيح ندير راسدقأ ىماناو

 ىنأ دح لاقديزي ن ىلع ةماعد وبأ ىف :مدح لاق .صهاط ينأ ندعحأ ينثدح لاق ل ) ىيثدحي

 هدنعو هيف احخدمو نوما الل يف احيدم هيدشن و لهس نب نسحلا ىلع تاخد لات دعوا ع هلا

 عواخلا دم يف لوش يذلا ريمالا ام . هللاواذه ر هاط هللاقف نيسحلا نبرهاط

 210 نه ليدي احور لعل 8 بر ىلع ةركس نه دنا



)1( 
 7 يو جي سمه بيع عبس + وح + ميل مرح عج ير - هم مس ير عج هم ها املا اح ويحل مح نام سس

 فقأو مشاه نم مآ ريك © بحسم ريِخ هللا ةفلخ
 بتكلا فلاوس يف هؤانأ * اهتراوت دق هللا ةفالخ

 يقحلا يف ءاسالا متاخ نع « ةثرو. مكنود هل يهف
 0 برعلا ماعد مث مدقالا فرمثلابئاوذ نم ىرذلا نبا

 لاقفءربخ اف نوم املا ىلاماقو هنملعالهللاو نيئمؤملاريماب ءاتحالا نباهللاو ضرع ن.سحلا لاقف

 هيلا برقتي ملذا هيلا ءاساوانب نسحا دقلةللاو هحدف الجر لمالجر كلذيف هيلعامو نومأللا

 نبنسحلا ( ينربخا ) مهرد فالا ةس.مم ىلرماو ىنامحو ىلع علف يناعدمث را ريع آلا

 وبا يل لاقلاق هيبانع يمجحربلا ل شلاوبا ينثدح لاق هيورهه نب مساقلا نيدمم ىنئدح لاق ىلع

 يلوق تلصوو يرك ذ عاشفهب تفرع رعشلوا يميتلادمم
5 

 3 ناس حي 0 فرط فاط

 ماقسلا ضع تفشو # اماق_س تّسبا ةروز

 ماري ما 8 انين نك نك
 ما 26 للاى ىو 8 اناوفالا“ - نكن ١

 قيدص هللاقف رمثنلا لئاقنع هلأف ديشرلا ه.ينغو ان قحسا اهنف عنصفلاقف قدسال ءانغلا

 00 نو

 هل تيعد ىذلا بيدلا نع تلاسف روضحلاب ترماو تبلطف يحتل فرعي فيرظ عاش يل

 يل سعف اهابإ هيدشن ف هيلا تلذدو نوره اهب تحدم ةديصق هتلمحو رعشلا تدعاف هتف رعف

 ىلدوملامهاربانب بايط ىم ينأدح لاو قدحسا نبدامح اد لاق صهزالا أ ديزم ندع |

 ك.عطايت> لخدا لاقف قنعسا كيخأب اموي تزمجا لاق ىعاشلا ىميتاا دمحوبا ينئدح لاق

 ءاوشو انكم ام ينمعطأف هيلا تاخدف افرص ءانغ كينغاو افرص ابارش كيقساو اقرص اماعط
 ليغ م دع «ناضو 0 مانع ارك اكمال ا رزع» اراب راح

 كرد يللا اذا هيد »م هيك تاما تاع نلاؤأ
 بودج بود( اماعيف ناك الل * اهئاكو نم تقلطا ينبع ناولو

 بيغت نيح سءشلاءارويسهأو * امود سءشلاعلطت ىحاسناوأو

 بيرقل اسما يبلقل تلقو * ىونلا امعيرتنا يس فنتثدحل

 قنا نب دامح انثدح لاق ةظحج ( ىنريخا ) ناركس هب نم تا يت> يلاح كلت لزت مف

 هنذاتسإ هيدي نيب فقاو ىميتلا د6 وبا اذاف ةدعسم نب ورمع ىلع اموي تلخد لاق هبانع

 انئيب اب هملعل هعنع نا هركف ايناع ىميتلا ىلع ناكو ينينعي دمت ىنا يللا كاذ لاقف داشنالايف

 ىلا اضيا ةزئاجلا رمأ لعجم نا وجراف يلا يمالا ل_هج ذا دشنا هل تلقف ةدوملا نم



 كيلي

005 

 ىلا هدشنأو و 0

 لم تتادلا دع نر ماه وح لك 1 لضفلا أي
 ينط كلذ 2 اًديدد 3572 7 دهعلاو 1 لا تينأ

 يد نه لو. يرش تضم ركمدلا فلان تود |
 نف لك غ 1 4 »5 هدلا ل نود ينءتطصاف

 ىناصو ينادتباف برا ايف كل *# مل كوع ع ل ان

 نحمي قت مل نا نسحيو * نانسو اغولا موي كك
 ينمملا ممصخلا ىلع نيعم ي #* أرلا عضو»يف يأرلا يف بط انأ

 * مان ناييصوخام ا عئادولا ىلع نيمأ
 رك كرز مل نا نغمو « اعدت تدرأ اذا ميدو ١

 ْ ماهل د تاقف ًاعدق همام ناك م أ كنم ءانغلا اذه تا لاقو كحد زهو ورع ىلع لقأف لاق ٠

 | أ تاوودك قد[ اف انها اما تلف عبملا يفوأ هدحو اذهىفأ لاقف هللا كزعأ بذكي

 ا 3 قابلا

 نم لك ما نا لباد ل * احرف اجح تاير

 1 مْ هل حاصت كاو ا يناف اذه يف كاندتما جملا ىلع انمنع اذا هل لاقف

 وح نسم هن ل يلا سايعلا ىنأ ل

 لاَقُف دعبأ 5 انا

 ينع روزاف نامزلا جه فاخ » نكلو قرفشلا حضانلا وهو

 نت: اصلا يفو يعال_لا ىف * فقخ حا زال 261 كر رو

 ندحتم الو الال الول_.ال * اًهدص توف>حوا تدعابفك

 ينم ملم تاهزلاب كن» *يضر |ىنالاوماركالا دعب ترص

 #* ينم | نم تنال يفر هللاو الو ك أو ين! #

 ند: نان - اهم ”دافالشوا © ضرالا تر خوال نا

 أ يل ديحىف يرجي توق © انياب لسصف ردلك ىدحف
 اهلثم لاقف ى 39 0 هب تعوطت "ىث اذه.هل لاقف م

 ( ينادح لاق ن بال اك ا لاق ى< 0 >أ) مهرد قالا ركل فرصلناف

 0 نسا دقو هللا نك راح ىلع ةريلب ي تلا يم لاق ورع نب لك

 | كدنعترثك الكلذ الول ا ,من لاقف ىداش ل سال بأ كيو راخخا هل لاقف ذيبنلا

 كتيوض لوقبي ًاننأ 2 5

 ليبس تامملا لبق امون ةر كلا ةيحاني ةركس ىلا له

 ليكالا هقوف سأرلاو ةع * .رقلا هفك يف ناختلا وبأو

 هرد:خفالا ةسشال

 ( رشع نمان 7 يناغالا 0
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 2 ليقو لاق هيف ننغي حيرطشلا قريب هنأك راذعو
 دع 07 مشاه (قرخأ) ايام ءالطأ نع يلطسواب 5 را ثعشالا ن 0 تاسبآلا 2

 ىوجمالغاا ناكو امالغ ىوم ىعب ادع 0 ناك لاقل ا نب ىسع ادخل لاق ىعازملا

 هقراشت الو اب مالغلا ى 0 4 فلا ت تاكو 33 ا »ع ناكف نام دل ىرا وح و م ةيراح

 1 ىعيتلا لاقف

 رودعس؟ نو رحاسو »*# رو 2 ديغا ىلع لبو

 روما ىلع نحن هرثؤن * 5 انلعروحلا هرثؤت

 رومخ» ةفلالا ماظتنم , يرسل" 0 يوخدف قاع ن م قاع

 : 2 2 ةقدص يقم »# دينا 0 0

 هيف 17 نيمآلا تدشنأ اا لاق يتلا دع أ 0 نأ دبع نب ناسغ 1

 تلف ماه نم مم 1 3 + بدت 328 ريس >> هللا هفياخ

 تلقلا ىلا يدلل ءانألا ىلإ © نار نيفرسب عك 1
 انحرخ املف ىديس ا كلتا 1 رقوأ ياي را ن رشا لف عدرل

 مهرد 311 هنأ لعين اص 2 م كقروز ةةلعام انل نيا نم تنا وع لاقف كلذب هتبلاط

 هللا دع ينادح لق يندملا هللا 10 مث ينثدح لاق يأ, 0 رمل 2 باح فرخا) امدبق ف

 هلوق هسفنل ىلاخ يندشنأ لاق ىعاشلا ىميتلا دمم يبأ تخأ نبا يميتلا دحأ نبا

 نوالاو فاكلانيب وه امناف * هساز> ىفامهللاىلابغراو

 0 م 0 ل" يزابا

 أملف 0 يف ىلا 6-0 ذأ 1 مو / ىلا ثءإل !او 1 ١ ةيؤرنع دا نامع

 تق كيلع رهظ يذلا عزجلا ادع كيلع 1 اللف ٠ نكسا لاف 6 :> ين يا ر هيلع 00

 تنأفأ يل ديريو يطاق ن 75 لقأ اغا لاق ىانلا لدقت كن ينغلب 2 8 مو لاق كناخأ

 دف جاجعلا وبأ امأ لاقؤ ا ا اد ىلع لقافال ت تلك 3 ير لوف لاقال ت ل مهم

 كحلص أ كدشنأ 5 تاقف *# قردالا ىواخ قامعالا ماقو * كلوقيندشنا لاق مْ انل ضخر

 هيدشنا) تاه لاق هنم ندا هللأ

 نإ ىلا ينئاس اير 0 #

 هتدشنأف تاه لاق 8 نسحأ كدشنأ وأ تلق ىلوالا كتأك تاه لاق
 ةموعو اكيع شحتسو *# هملظيو اندنخ يندب لازام

 1 م 47و عسب د عسل ع هسا 2722127522 2 2 57 د تطاق 7 222222 + ج7 و جوج



 : نا
 7,22 _ _؟©شلئلئضئشللسلسسالالل 22222222767 22_77 97 ٍبب_؟ 9 ا؟؟فب؟بتب7بضط0 22 2 00 بيت سلتستستاتل

 1 توا نا 1 ناؤ سم »# هةمحدسلو هم و

 »* ه4يدعأم 4 ولع 2 5 +

 هلوق هتدشن اف تاه لاق هنه ندحا وا تاق قا<الا مافو يندشناو اذه عد لاق

 اين ذا نيدلا نيدو * ب تذضفهخو م تءفر

 * اد شا رو 0 نادر كلا 2 »#

 هدعن اق ةنع كتلاسام تاع لق
 هراسسإ ىلعو نيعلا نع * هراطقانمرهالايتأ,لازام

 هرارق يف كلما رقأ ّىح © هرانب ىلطدي ال 0

 # هرامح ىلع نأورم صو #

 املف * قرتخلا يواخ قامحالا متاقو * هداشناب كتسماو هل كتوعدام تاه كو لاقف

 مث رفاحلا تءاصتساام دشل هللا كلتاق لاق 8 قدم دوءا# ديمالخلا يعرب « ىلوق ىلا ترص

 ملم وبأ لاقف يدي نيب عضوف لام هيف ليدنع ءيجو لاق قدملاد وءالا كاذانا كيسح لاق

 فتة: قرطا ىهدلاو الوءم انيلعو ةدوعا انيلا كل ناوةهوفشم لاومالاو اننا كنا ةبؤراب

 هنم صفا ايديا ترازام هللاثو هن ليدتلا تذحأف ةبؤرالاق ةدس الا :كنيو اتي لمع
 ينادنانشالا نامع وبالاق يناركلا لاقيا ريغويريغ مالكلا اذه فرعي ادحانا تننظ امو ْ

 دشناو هيلع ىتا اذا هفشو ءاالا يفام فتشا لاش ةصاخ |

 نوعا: ال نم قع فداصو: ا ىلاع هرم" كالا

 0 لاق بوبا نب مهاربأ ينريخاو ديزي نب دمت نع نا ناماس نب ىلع ( ينريخا )

 نم فاقنا هللاو نه لاف هيلع بتوعو كلذ يف هل ليقف رأفلا لك أ, ةيؤرناكالاق ةلتق نبا

 ( ينريخا ) ماعطلابابلو ربلا ىتن الا رافاالك ا لهو رذَقلا ناك ب يناوالامكحاجدو مك>ارد

 كلما ديع نب ديلولا ىلو ا1لاق ةيؤر نع ةديبع ىبا َنَع متاح يبا نع دي ردن ندا ده

 ناكو لاق سيدارفلا بابب انرص ىت> لامثلا اناةت-اف هاقاتا يلا عم جاححلا يل ثحب ةفالخلا

 د اليلق زواجا 9 4 ا نه ينتحأف ةادغاا ىلدا ا 52 عير يف ا:>-ورذ

 بطوو ير لمح انل يدهأفهايملا ضعب انغاب يتح رخآالا ينحاو اهب راف اهنم اريخ يرأ

 د ةدبدلاو نمالا هلع انرانكو ابيزا لفت :انطقف ةيشود ةحل سارا يزول

 يت> ناحشرت يايرفذ لزت مل ةبرش هقسم نم تبرش مث زيذ ريغب محالا انلششا هانا غلب اذا

 لواناكف هيلع نيمنال نا اندهعةساف رير> ءارعشلا.نم انيقل نءلوا ناكف رحد> ىلا ائم>ر

 اذه لام نوكت الا كل وما لات ر رد لكاس لاف انا مث يبا ءارعشلا نهل نذأ نه

 | ينباي لاقذ ريرح كلذ دعب انيفا مث ربصا لاق ملظا يا لاةذ سانلا ضاررعا نع هافسلا دقع

 *ىم انع هغلبام هللاوال اناقف اهكرت امطقم اهكنع تنغاام اهكيلع ىنكذك تعضو نئاهللاو جاحعلا

 10 جل و هيجي دج د د25 7 جحش دس بت مس دمج جم تو كت م هج سل مس تمص ع.
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 نسا رب ا كر ضب ( ينري>ا دقو ) هلق او هلو ان ن3 ان يح ةيكلاو

 يباكلا نالف نب حور لاق لاق ىف :ءادملا نع ثرحلا نب د .جحا نع هبو ربه نا نع لع نبا

 م هيلع لأ ,جاجعلا يأ رك 12 لحن نو ما نبااريشو نت كلما د 1 ا

 ا” انآ جاجا لاق هدمه كتانطقم كغ نلقتل ةلل كل تروس نثل لاو هل لاق
 ترذتعاام دل لجر كاق جرخ املف عضخيو فاحيو هيلا رذّسِإ لمجو كفابام تامفام
 دكع نب ا يعل حالس || الإ ىنمقتيال هبا تءاع ول هللاو لاق ريرح َّك

 نوعا نبا نع ددحأ نب ناملح ب نع ع ىوصالا ن ا نسا نع هش نبا نع زيزعلا

 اف رد اهريش ىف ةدالاالو ةلدجوب ف ةبؤر ةحواب الا يرمعبلا نسحلا ةجعط تهبش ام لاق

 لاق همن نع ىقودالا 5 نراه يرخا لاق ديرد نبا ( ينربخأ ) طق م ءدم

 رمشأ مه لاقف زاحرلا ن نع مو هل لف ةبؤرو جاحعلا لاق سانلا رعشأ نم ويل

 * ريحف هلالا نيدلا ريد دق * جاحملا لاق ه رمشأ هدوجأو مالك رعشلا انا ديصقلا لفلم

 ةماغ كلذكو لاق ة ةبوصنم اراك 1 كلل د تاج رلوأ قاوقلا هوقو ته قئاماومم جيف

 رسال ديز ىفأ نع مالس نب د نع يللا 0 ١

 ال امو انمءتحاف مك ينب ة حر يف ةعمجا موي 2 دمع انك لق ريق حلاو ْ

 ةنؤر لاقف ارش رط يف زو نأ ىلع ردقت ملف زوجت انب ترمو قيرطلا

 ا رة تام دل * اهترط نع زودملل حس

 »# ا,مدص نعد 1 حالا ام ابعد *

 ااا 1 ]انك لاق ةق نأ نع رام قتاو يرهوملا َريرلا دبع. نا( ىتربحأ) ١
 نوثعي نادصلا لءحف رضخ>ا ناكنرب ه_ءاعو قوسلا ةبؤور ل_دد لاق يراصنالا سوا

 لاف ىلاولا نا ءاحف ف ودصاب هب نودع.صاو ةناكتو 20 ر)_دالا كوش كوزرغإو ١

 دشف اناوعأ ةمم لسر ًاققوسلا لوذد نيدو 0 يدب | ولاح دق نايصلا ن "نأ ة 4 زولا ي 0-3 0

 لو# وهو 5565 02

 م يب 5 ل_ء> ا #«مودرملاب لع ىلع يمنا

 « موك ايالخ نابلا بارش

 3 راد اولد لاق مه نيا طرشلا هل لاقف ةفرايصلا يف اراد اول>دف هبدب نيب نم اودعف لاق |

 ثرلا نبا رك ذو ) ةرصبلا فيرايصيف يو هلوقب نآلا ىلا نيملظلا راد تي.ف نيملاظلا
 انا لاَقف ءا كدا اف 1 90 ا 2 دلل 2 نم < زار 5 هرم ءأا مدق لآق يف ادم

 لوقا يذلا انا ب رعل 3

 هي ديعسو عب نأو سم منا ةعسو يعمي ناو

 يب تءمح را تلف جاجعلا ن . 0 اال ل ف ف نم تنهار يفا تددو

 ةافسا ثار دق لاك ولا لك ةيؤر ل بقأو مكي وو. تناوارضاح جادسلاو لاق هنيو



 )ه؟١(

 ا تنأ نيجاجملا ياو لاقف فحزو لهف جاجا اذ اااه لاقف جاسملا هلع لئفاف لورا
 كن درأالو كتينعاف يئدملا هللاةف كيذب 2 ناكو لب وطلا هللا دبع نأ ي ريغ يف خءك كتلحام

 ءاياويعأ يف كل لاق ت.ملعام لاق كا يعاب ايندلا يفاموأ لاق يءساب تفته دقو فكولاق

 لهاكدحعضف مكريغ يدارم اعاولل< مكيو ينابام ارذغ مهل ِ مه ةيؤر ينبا اذهف لاق تدنع

 ساو نع ماللس نب د# نع هنأ 0 ةفياخ 5 0 ع ا افكو نم ةقلخأ

 فاديا حوت نادل لاقف رسمت هب كا ملا جر هقرىلار اذ ا ميعاولاو 1 امو تر

 كلوقك هللاو 52

 دازيالا 5ك شيرلا هنع طئاس #* دانوالا نيد داودشملا ززولاك

 رخنالا لاق م فاحتللا انآ, تدتضا لب هل التف كلاتفلم كازا ول نلا كل

 ائيمس املصو اصيح انطبد 1# رطلا ىّت ١و هنم نيشاف

 هل ليقف نذاتسن ىلعنب ناملس بايىلع ة ةيؤر فقوو ماللس 3 5 تاهلاقو كدعذف

 ةيؤزلاقف سوطن ردالا تدكا
 نكن ىلع نءالا كك »+ نضر 0

 سوطي رذاب رش يفل كراب# سيما نيالا قا

 3 د نإا 6 0 د هن ألاق ىمصالا نعينأ نر ادا لاق لاق 0 نسما (ينرغل (

 ريمآلا اهم | قرأ لاَقؤ فاححلا انأ اب تاظخلا هللا »+ افقو نمشي و 5 تنيووم »+ 1 ةفصيف

 ند نع يذلا هباتكيف ة ةقم اذ و 1 6 يع ىلا هللاو بحي ككل ل ريعيلا باذ

 هسراملا ةيور ىف“ 0 هللأ دم .ء نب نيهاش 8 >أ لاق ة.ةلع نب د# نإ 0 دع نع ماللس

 ةيؤرلاق ناولا 5 اءاق درئااب نويعاي اودعقف

 عق_قت امامك ةناتح © اومف رافذا 5

 : * عبرالاو امتالثام ردا مل *

 هللادبع نع هيورهم نبا نع ىلعزب نسحلا ( ىنري_ا ) ماعطلا مدقو اهانمفرو انكحضف لاق

 ناليلخلا تنقل لاق دواد 0 بوقعل نع هب هلا نع 7 نإ هللا دنع نبد# ن غدعس ىلانإا

 كاذ كو تاقف مويلا ةحاضفلاو ةغالاو رعشلا انفد هللا دبع ابا اب يىل لاف ةرصبلاب اموي دمحأ

 ةبؤرةزانح نم تفرح نيح اذو لاق

5 

 دي يذلا ثيديلاب يف 2 واف نو ميد تاززغلا حاصدقل ين ردع

 درنم كحنو نيملل لهف شا « الث اهدعي ترطال ت>ءصفادلت اقف

 قالاطاب لوا ل.ة* تانك نأ نب ورءعل ءاثغااو ه رايخا كما دقو حيرذ نب نتيفل ندشلا

 يلطعسولا يرخييف رولا

 و تانكلا ىلأنإ 2 را 1



000 

 توصلاب يطب فوصو» ن# ندم ينكي حم ينب ىلوم تانكلا ىلا نب نامء نب ورمع وه

 سعاشلا لوس هفوهبادصاو عاج نبا ةّميط نم

 تانكلا ىلا ينب نم لخر * ءانغ هوءاعاف سانلا نسحا

 هؤادتبا نأ هلق تايبا عمءانغ رعشلا اذه يفهلو
 ر هه 7

 تافىع ىف اوس 00 تفَع

 تاملسلاىذ عد لاب رايدف * سنادعب امحوا نا. رحلاف

 تالخنلاف نيرمضحم ىىلاف * ىميلس نماعب سم نيبلاب نا

 لمرلا نم هتقيرطو تانكلا ىلا نب ورءعل رعشلا اذه يف ءانغاا روك ذملا لوالا تيبلا هدعبو

 عبارلا تييلا هيف سيلو ندالا !ذهريغ عرس نبا نطل ليقو حرس نبالهنا ليقو يطسولاب

 ناكهنا هيذادرخ نبا رك ذو نامع ابا تانكلا ىلا نب ورم ينكيو تانكلا ىلا نبا هيف يذلا

 028 1 ذف ءاعلا ريتك الو روهشع سل جارد هل لاقي.اضيا ىقي نبا ةلزاكو ذاعمابا كي

 يورخلا هللا دنع نب دمنا هرابخا نمدنع هاكح ىذلا ربا يف تايزلا كلا دنع نبدمم نبا

 نيثفاا نهدحا كيلغ لهام وب عماج نبال تاقلاق ةورفنب هللادبع نبد#ت ينثدحلاق هندح

 اللا و تكف ايوكزلب قاب دشرلا لور يءاحذا دادقس ةلل تنك من لاقطق
 علط من الياق تسلاحو تءاسف امودربو داوعءلا لْرلُز هع٠ عبد رلا نب لضفب انا اذاف رادلا ىلا

 نولخدي نونفملا لزب ملو هيلا ثءيف لاق هيلا باف لاقال لاق ءاج له لضفال لاقف مداخ

 ثدحناف م لاقال لاقف ءاح ىل» لاف مداخل عاط مث ةعيسوأ ةتس انك يت دحاو دعب ادحاو

 ين ىلا ساجو ملف تانكلا يلا نب ورعب ءا> دقوه اذاف ليوط ريغ باغف ماقف هياط يف

 ري ءانغ كذينغال هللاو لقف امودرب اذهو لزاز اذهو نونخ٠ تاق ءالؤد» ن. يل لاقف

 يءاركب اعدف يللا عاط مل لاق أيت هن» نوفي الو ناطيلا هيمو فقسلا اذه

 ئااب م 0 اودش نين:ءال مداخلا لاق نساح ا. اف يراويلا و

 0 ينأأ ىلدوأا مهاربا نغيلو 5 لاق مث 0 ةئاكوأا همس تبق عءاج

 ةتانكلا يبأ نبال لاق اوغرف تح ادحاو ادحاو موقلا ر 0 يف تكس مث هنودوأ كلذ

 عس وما ىلع فثو يت> هسدأ هدب ن٠ دودلا ذخأ من دثف كتقيط دش .لزازا لاقف نغ

 ناطيحلا نا يل لذ دقل للاوذ * الالا ه هلوأ تولع 1 ىلع لاق مث هدير. يذلا

 سبح لاق مث تكسف توصا ا متال تكسا هل لاقف يلا عاطف هيف منا | عجرا مث هبواحي
 ساو للا و او لاح فك ان انمقف نيدرعلا قانفرعت# تانكلا نأ نو ورع

 * الآلا © لوا يذلا ءانتلا نم هيورب رعش لك نع هيحاص لأي انم دحاو لك لازام

 فرصناو ديشرلا دنع هتايل ورم تابو دحا اه هنرعاش هءانغ قئاوي وا هفرعي نا يف اهءط

 00001101 22525959521 -_عممممغخخةءةظئةغةغ غش 2ٌ2ٌٌَُُ#َِءَا>ب-9ا-ك
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 يموم نع هللا دبع نب دمحم يرو نوره هيي فراطو تالدو ا هدد

 نيباناك اذا يتح ةفرع نم اعفد نيح تانكلا | ىبأ نباو عءاج نب جرخ لاق رجاهملا يبأ نا

 مهضعل سانلا 65 تاراطقلا فقةوذ يفغإإ عقدا ّ * ليلا فرط ىلع ور#< ساج نيمزأللا

 عماج نب لفمسا :ط طق :ناثلا زم انغ تكسا هللا هللا اذهاي اوان: ناز انوحاص ىذا

 ىلع نعناماسنب نمحرلا دبع ىنثدحو نوره لاق ةعادزم ىلا ننانلا يذ٠ يت> هيف ىلع هديب

 مايادادغب رسسج ىلع ينيدملا تان لا 5 نبا تفتاولاق هب قل نه ينثدحلاق مها ىلا نبا

 ينأدح انباحأ ضع نأ وهوماشه مايأ هلعتدنا ةشئاع نبا نع يي نبل اند ديشرلا

 الجر فرعال يلا لاقف للمءتام هل لاَقف هباعأ ضع هب نش ل قف ةغئاع نا فقو لاق

 مث انأ لاق لجرلا اذه نءو هل تاقف 'يحيملو د حأ بهذي مل سانلا سيل ملكت رول

 يف عفدنا

 فما ' وص

 ءاقللا 5 ةلوءشم يون # ى زوج تاقاحتست رح

 ©  ءانع هلطمو هحلاعأ # ماقسو اذن نم دعب

 ماشه هب يتاف عقت ةنتفلا تداكو اهتانعأ لبا ات 0 ل ؛رطضا و ىانلا ن مح لاق

 لاقف كيب قئر راماشه هل لاقف اهات ناكو هنع كسمأف سانلا نتف : نأ تدرا هللا ودها ل

 قرتف لاق ةقلطاو كحضف اهامس نوكي نأ بواقلا ىلع هيردق هذه تناك نا قح ةثئاع نإ

 هتردق نمرزثك ] بواقلا لع ىتردقو لمفاك لمفأ انآ لاقو هسقنب اجيعم ناكو تاكلا نإ
 ةنالثث ةل حد ىلع كاذ ذا ناكو دادغب رمح ىلع و توصلا اذه يف ينغف عفدنا مث ا

 يت>تب راع ضاو اهماع اوحدزاو سانلاب روسملا َتاذلاتماو قدراعلا تقطع ةدوقعم روسج

 تدرأ هللا ودعاب لا لاقف ديشرلا هب ىتاف ذخاف سانلا نم | ماع ن* لقثل عطقتس ذأ 8 ءاع فيخ

 ءاأ ادع ل لمف ةشئاع نبا نا ينذلب هن 3 نينمؤملا ا هللاو ال لاقف نانا نا

 عمسف يف :غبْنأ ءىمأو لاع هلو 0 ما ساق هلثم كمايأ يف نوكينا تح ماشه

 نايشعلا ربك تانحللا ينأنبا ناكودنع ريلا اذه لاقف ارهش هدنع هسدتحاف هلثم عمل مل ل

 نيبو هئيب ىرجح اب ينثدحو ةميسج اوما زهش دع ىلا ناصف لاقدق همه وت 3 امله

 لاق انالوم يءوم نإ 0ع ع يوزخملا هللا دبع نب د#ت 0 نوره ( لاق) ديشرلا

 س.شلاعولط لبق انلاق ذا انبا مدلل قعر كلا يا نانو رتع انهي ةحجوللا امو. 58

 ىلاهيف رد<ب يذلا تقولا نوكي ىتح اولهما لاقف يبجحلا روصنم اناق ينجي نأ نوب ن

 ينمي عفدنا مث ةعاس انثكف رقبلا قوس

 تانكلا نأ ره لور لا ءانغروملعالا ناك سا

 #* ” تافرع ىتالف راوس # يئاوالا باضهلاب رادلا تفع
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 0 0 000 0014 جل نك لف لق ده نك ارومتم ابار نأ تدل ف
 ؟رأ تجر رقبلا قوس يقاالاو اذكو اذك ىنغل 590 توص تتعمس لاق ان تدءاع

 ا >5 نرحاو نوره(لاق) لام أ ةنالاث مجولا كلذ نيبو !نيورلال مكيلا ترص يت>

 تانكلاينأ نب ور# 0 عم ذا 1 ةضمهرلا يف ىلزنم يق هلل انأ انب لاق كلاعس نإ

 هيدحو ىَ توحصلا مالي مم هايد 1 تح رو ى 1 ل جرسأف مالغلا تارا ىبم هي 2

 ىلا ةنامع نط ضراعلا بذل كلا ىلع اسلاح
 و6

 سس وص

 بضغا ني> يتروسىف قطنمالو »2 ىندوم يعيد 5 ىنم وفعلا ىدذ

 بيغملا فك نيردن ال كناف * ةرم فدلا ةرقن ىنيرقنت الو

 بهذي ب حلا ثيل اعمّتحا اذا 1 1

 1 0 نع دامح ةياور نم م م ل

 املف فسوب نب جاحجحلا نم اداه ءتنب يرازفلا ةجراخ نب. ءامسأ جوز لاق راكب .نب ريبزلا
 1 كله ما نأو تالا نبدّويتاهمالا نا ةضاب .ءاتسااط لاق اه ءانلا دارا ةلل ثناك

 000 |3 ةئالا ءركو كانآو لحكلا نسا نداو ءالآ تطلا تطاب كيلمق ةريتص
 لئاقلاينا ىملعاو ادبع كل نكي ةما ك>وزل ىنوكو قالطلا حاتفم اهناف ةريغلاو كاياو دوال

 ةيرحم ةايعأ دانه تناكو لاق تاسآلا 0 »# قدوه يميدتست ىم وفعلا يذذ ع فلما

 هساحم يف اهفصي جاححلا ناكو هتيصو ابا نم تايقف قارعلا ءاسمأ نم ةعامح اهحوزت دق

 اهابابطاخي ءارعشلا ضع لوق اهفو ريخ لكب

 ريمالا ةلثيف تدضرا مك « اريخ.ءامسا اي هللا كازح

 ريعبلا 3 ل هيلع # هثم كسملا حوفيدق عدصب

 ررصلاف (رااط تلا < ايستع ريمالا دخا اذا

 ريرسلاق وف نمزهرلا دحم # اهارت حاوراب تحفن اذا

 يلهملا بيبحو يرهوجلا ( ىنريخا ) يدسالا ةببقدل رعشلا 6 باتكلا اذه فاؤم لاق )
 ىلا بطخي نا رداطع نب ريمع نب دمحم هياع راشا ةفوكلا جاجحلا مدق امل لاق ةبش نبا نع

 لوي الثمت» دمحم هيلع لبقاف هتنبا ءامسأ هحوزف اهطخف دنه هتثبأ ءامسا

 «© لازرلل ىندا د.علا رهصف * ادنع تدكن لازطارذح نما

 لام ةلاح دئهو اموي جاجحلا ىلع لقا م هباو> ن 8-5 كو 6-1 هيلع اهامتحاف

 لوخأ نافع ايتام نم ناف“ هتنبا ريمع نب دم< ىلا ةطخلا'نم كمنعام

 2 ا ا ل ا سب خطة سدس... سس م سلا سس ا سايب اشيايسيتسلس

> 
. 
2 

000 



 (اذؤ)

 لاقف هجوزف ريمعنب دمج ىلا اهطفن دنه اضر نميلا بحأ كتقفاوم لاقف مست دنهو اذه
 هك ىلع هديب برضو ريمع نب 3 0

 رألا ةذق وأ كيذلا نيك ءاوس 8 3 اح نبا: هتيدسسأم كنود
 د ع ءامأ نم اذنه دل دا تنك نا جاحدلل كلوقإ

 رهغ نم جوملا الإ هل ءاذح #* 2 نا يري ال اهانأ ناف
 وصلا: روحا منو هلفعرايئاب الو * اهراكتم ال جاجحلا اهنحو 2

 يردبال حنه ؤقاس الا ندحدقو# يرسم تدمتعاف يرازرخ تدرا

 ركش نمل لوف ار اهي نأو © :اراس شعل سس الع

 فسوبو يرسل دلاخ بتاك ناكو يعذحيقلا ماشهنب ديلولا نع ىزام حلا ينثدح ىنئادملا لاق

 تاكو لق [لف | مرذع ا انأ ناكو دايز ن.هللا دع بح تك ا تنب اذنه نأ 3 سل

 ٍت> ت>ار>و لماكلا اهل لاقي ناك هللا دعا اسرف تكرو اف.س تديقتو ءايق تبل هعم

 اموي'تلاق دقلو هيلع طرت هلا قل دقأ كلذ هب تناك ما ليلد اره نسل ةقوكلا ت01
 لد ةقركلا نورس نرش 0 الق دايز: نب هللا بدع هج و يراال ةمايقلا ىلا فاشل

 ناكو كلذ مكيو بارعش ني كان رش نإ كلا ديعدل تدلوذ اهحوزف اه مقا اع

 نيعأ ءاح 08 ءالوع نيعأ قاعد ةساكسلل ١ راد نم ةيحانيف الخ رمصملا لحلو
 ل اه 2 اطىلو» تئءعبف هتف ع يتح هربخلا سس 5ع دنهل ز م هنأشيف خا 0

 اهيوخأىلا د تسول ةبشن هنأت داع امامط هل تل ا هقراودشأو د وا

 0 هدب ناب تءضوف اهع اذ زد ءاع تاتعاو ويش ىلا تنمو اهان :اف ة ةئييعو كلام

 و يت> كالذ كك 2 اههحو هبرت دنهو هتدحم ةئيعو هيقسإ كلام لعجو فر

 نيعأ قبو اهمزاف هتدرأام كل مئاد اذه تلاقف ادغ هيلع دوعن "ىث اذه نم دنع له لاقف
 اهدعب طح شنق سل هنألع و هف رعت ا نع ث< 3 0 كر ههحوت رايدلا عشب

 كلذ يف قدزرفلا لاف هيلع عز ما 0 ع تامو لاق

 نهزلا اه 5 1 || هلع * تك د < دتهال كنناف

 نع ىزامرما نع ينئادملا ه 12 امف كلذ يف بيسلا ناكو جاجحلا اسم ا مْ

 باهولا ددتع نب نامع نع ةنث نبا نع زاؤعلا نع ن دحأ ائهه نم ا 0

 وع شالا ىم و نأ نب وزب انآ' اني هبل تال" قف نزلا ناك الل اق يفةثلا ديما دمع نب
 هيأ عضو مقأ نأ يدنع نينمؤملا ريمأ ءالب عم يف اسيبق نا هل لوقي ءامسأ ىلا هيضاق وهو

 بيطت نأ اذنه لاماف يدلو نع + وئام 1 ام ل يلا اقشأ اع ةيذعأ انبا

 قد اء ميو اهدب ةقرفتلا نم دبال هنا اهءاعأو 1 يف ةءاشا رم لاقو اء. انه

 اهحو أ اق مف هو 0 اي وهو يل نذأف تنذاتساف ةدر 5 لاق امسهبدؤأ .
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 لاق ىدب نيب عضتو ينفخ ت تام>و اهعارذو اةكو | مه>و نم 0 اعارذ الو افك الو

 ول هللاو اما تاقف كدءذتو يف ثيحت تاع>و لمفأ 0 ماع ءطلا ىلا يناعدف هرب> يف ديز وبأ

 هل تفسلع لقف لك الا [سنمدق ءاسأ لاقف ماعطلا نع اهديتكسأف تكلل هل تئجام تملا

 نم نس نه ةلئاس طق اعومد هللاو را م تك ها تلك وام امسأ تفلت املف

 ءامسا لاقو هنم امميداَتب قحا دحا الف هيلا اء 1 م تلاق مث اهرجاحم ىلع اهعومد

 6 رجاحت

 تسباف ةعاط 0 ع نكلو هنإ آ رش كلما دع ىتعا انسولق 3 كلما ديع اعا

 ال0 الح ك2 دف كلف تلحاام و ذإ لاق ىلو الا ةلاسرلا رتغ كس ينا تلق تلخذ

 يف ديز وبا لاقف هايا اهتحوز دقو تيضر دق ءامسأ لاقف تتكسف تيداام ع.ست يهاه لاقف

 ئيح امزيحم لق 0 عا رقما و فراعم اهلعو ةردايم ا اوونا اهحوز املق هنن د>

 فلا ةناع اهءلأ ثعبف جاححلا ىلا كلذب تفرصناف اهء>ث نم اهبق_ث دح ال تاامو تنمسا

 9 تلَسَراَو كلذ تاعفف اه لا اهءاسآ خل تحأ ينا ةدربا ابان لاقو باس ند يل نيرشعو مهرد

 2 ريم الا يا 39 علطتس م 5 ايش ليقاام ت تاقف نيتي باش |١ نمو افلا نرشعي ل لاملا ن م ىلا

 امالغ نيثالشب | هلا لك سرا هدندح يي ديز وأ لاقو 4ك يف مصاف هتماعاف هيلا تفارصلا

 يل سصعاو باس نم 0 ةبراح لك عم ةيراح نيثالثو مهرد فقالا ةارعع مالغ طل 2

 جاححلا 4 يي صعاام لع ترا داو 21 كلذ لصو أاملف اهددع ا 3 ااسو اها نيثال

 دق لاَقف هتريخاف جاححلا تدناو اذه لع هل ص رعي ن ِ م جاححلا س تاقو هلوبق تدباف

 هصاام لوا ناكو بالا كلت فمعءذدو افلا نيس يل مح و كلذ كل ا فعءضاو تر

 ةارمأ ساتحا امو لاَقك هجور يلو 0 تبا ل خآ ا ينا اهم | ىلا ككاو جاحيملا عم

 ىنثادملا لاق اليل هّساو اك ند تاو اهقادصو 4 كك ىو

 تنك تلاق هلها نه ةارمأ نع هندح ملا لها نء الحر نا ركذ ةدانك نبا نا تع.ف

 هشرف ىلع ةراتملا نود وهو ارا هاصقأ يف مظع تدب ُق وهو هيلع الذ دف اهفز نءيف

 ءأو ايكلم دقو اهحوز نع

 اة كو هياحر نع تسلحف هدب يف ناك سيب اهيلا م واف ةيولكت اح د نام

 جاجحلا رصق هل لاقي يذلا ةثدحملا نود ىذلا هرصق ىنب املف ه٠ اهله ةرصبلا جاجحلا

 ةننح و ناكو رمحالا رصقلا اذه 3 تااقف رهتلا اذه . نم. نسخ طد تبا ر له اط لاق مويلا

 ا قاطف ر جا نيلعب هان دايز نآ ناكو ةرم<لاب 0 3 رامالا راد ناكو دايز 0 هللا دب داع

 اف نحل دع نا اص هديه مْ نياب هانيو همدهف' رمصقلا ىلا ثعبو هتلاق امب ايضذ



 ( إب )
 ب ن0 ا ا ال 46 ل تا دل 3 1000 ٠:7 606 ا 5 0 مكاو رك ل حم عج ع عع سجس وس هد

 لاق عماجلا دحملا يف 1 دا كلذ دعب مده 3 نيالا هاف كلما دنع نب ناماس هفاللخ

 د.ع دوعت امون 2 ىموزخملا ماده 0 را نت نر لا درع نب د# نع يع ذدعقلا

 جرخادلف هراظان انفف وف جاححلا فاخنو انخرذ مْ هدم 5. دعو هيلع لن كر رمت 0 كلا

 نيح ام تنشأ الو لخأ طق تيار اه ةعاسلا اذنه تءآر كحتو ده لا يآ 1
 ناساناا ىرر. .تنع لع امقلط ةاسما ريهالا هللأ حاصات اقف اهع>ارا قدح سد اناامو عدل

 يي“ كا هللاو دلو لاق يح>ا ريصلا تقفداض لاق كياع ةحملا اهل نارككلو اهم ل

 نب نسحلا قر تمول همأ سأر نأ قول تا ينكلو ةحب نننالو ران نك ١١

 ةقكر يأ ىتاف تدحح لاق همع نع هل نب ةيريوج نع يفأ ا نع هيبأ نع دامح نع 3

 ا منذواوسأر تعمح دقاهم ءاعفي ولعم هي 4.5 اهعمو توشاوتمانق 0 أع ائممو ا ا ذا يهوأ ن

 اكحدَو تب ايي مرا اناذد ىَح اهريذتال اماع ةبوطنم ا 1 اتلحموأو كلذ انلاهف ايد ناب

 نم نيماعتسلاق رانلايف تلاقف كيح تاعفام ةقش يا لاف ضي رغلا اها رف 6-3 اننضقو 1

 تبدو ام هنو يب نكي ملو هنا لآ د امحزام هنأ تخاظو داراام مهنا مو رانلا لها

 ىللاقواذك عضوم ىلا انب جرخا نا هيلا ه>وف ِ لاقف كلذ هتلاسف هلهأ ضب تدنأف كلذ

 نسح عضومو دعم ماعط اذاف انلْرْبَف كانه ضار وعلا اذاف لم ردق انرسس ىق تاكل

 تيب عقوي ينغا عفداف كفار َِط ضع تاه ديزب انأ ا لاق مث 6 انرشو انيأو

 5 2 ىدحلاَو د نب بون ىلع لفحم ف تدك نع

 بو“ ل ةوءمص ان و.صام اذا نإ انلوقو باش هلا هللا كهرب لاو

 يل لاقو ءانغ نسحو توص يش ه4عم قطن يلو> ىلا لايجلا نأ 00 8 0 دقلف

 اب هفعساف انيلاو كيلا بغر دقو اننوضو كفيض اذه لاقف هللاو يأ تاقف كديزب نا 5

 صاع يف نون< رعشا يغل مقال ديرب

 0 ىلع 5-5 تاو ذا * م او 0 ء هللا 0

 ىد> 0 الإ هيي ْن 0 ا لا( 02

 نمرتك/ هايا َلاؤ- يف ترج هيلع ىلا تلو ادل يأب ضرع ديزي 1 نا لاقف كلذ يف

 ت1 هو تلق ديزي انآ كياع --

 ةلحرلا نوذير يناخأو ىشال ديرآ ىلا كءادق تتح ]مس ةعاس دم كل تلف د
 ادي اوان دورات ءوسلا نو لا هطاح هلأسن نأ تيأر ناف مهاع تأطبأ دقو

 هللاو . تلق هينغأ نأ يف ين.اكتت نأ 0 من لاق انفيض انبلا 500 تأ ني ايلا ىلا
 ينغإ مفداف كلذ

 تدع اح وود قاتم و هل درا ين» وفعلا ىذخ

 بهذي حلا ثيلي مل اممجا اذا © يذالاوردصلا يف بلاتيأر ىتاف
' : 

 سس



 ش (؟)

 تيدي كمدسالالا لاققأ اًنلع لقا م كتدوم انمدتساو كنم وفعلا انذخأ دق لاقف
 دع ةفلخو هيلع هللأ تاو لع تبحادو سانل :أ ه .ةفو معلا خ 2 ث لاق لاو ىلد انَقَو نسح

 كتيصوب ن 0 دلا ةنب يأ ءانلا ةلبل هنئبال ىلؤدلا دوسالا وبأ ةرصللا . ىلع سانعلا نب هللا

 1 ناحأو املا تطلا ببطأ نأ ةنلاي هم ديالا امن دبال نكلو ينته قحأ 0
 كوفحف يدعابت ال كحوز ةرشامم 2 هذيأب , لدكلا ةوالخلا يلا و ند

 تامأل نلف 6 ىركو كلعلثيو

 ب ذغانيح تروس 1 قع الو #* قدوم نيدتعت ينو وفعلا يذخ

 كك رقتضعَو مكيلع مالتبلاو كانغ 3 كثيدحأ رع 5 يردأاميسفن كنتدف هل ت

 كح 2 انا> رق تاطبأ دقو ىناحأ تأَو امهعضوم يف ةبعاصو ضرغلا ل

 000 الار نورهأذ نحو ةارما رددص لع ةيوطنم ةيحلا هقءتءاز ىذذلا ناكملا يف انك

 تيقب يت>اهشمف تايح انيلع ليسب يداولا اذاف ةبحلا ترفص نا ثبلا ف الع ةيوطنم ةحلاو

 انيريخا كاحمو انعم تناك ةيراكع تلقف طق هلثم رأ ملام انيارو كلذ نم انبجمت لاطف اماظع

 هَتَقلا 2 روتتلا ترحس هتءضو اذاف ادلو دلت ةص لك تارم 0 تاكنأ مم تلاق هذه نع

 رانلا ىف تلاقف ةبجللا نع اطاس نيح ضيرغلا لوق ترك ذف

 م7 ءانغلا 0 تاوضاالا 5ك قام هيك 0-0

 بيرق ىلا ىشدملو تداو # ا 3 0

 0 0 قحس 553 ا 0

 سس وك
 1 ىلع 3 تيلو اذا # اهءاف ةادغلا ىلل ن :رع هللا افع

 رويصلا ذأ أ ةلبل ىو 0و اهنبو ىئاب سس 1 ىلإ كرتأأ

 هلا لاقي و ماع يف , نون هنا لاعبو يجتلا ليهد ىنال لاَ رعَدلاَو ليوطلا . نه هضو ع

 ضار ةالبخو نإ نب و نعء يعد د ل ف.ه> عرس نبال ءانغلاو ةعبر 0

 00( 0 2107 لوو معلا, لوأ ليغ كين لوالاو ىتاثلا ىفو يلط -ولاب ليقث يفان
 ليهد 5 لاق لاق كادءذلا نب د# نع ريبزلا ن

 رو.دل اذا يا هل ىوس * / امو ينسب نعل ىلإ كر 1

 ل مامذلا نا ةمذ هل نإ هربعل لضأ م 9 رعا ينوه
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 ةسنسنم تسنيم يي جحا .. كفن ىف بة ي نس وع

00 

 أ ين'دملاو ءزارطا ترا ن دحأ لاقو صم اع يف 0 تاسبالا هذه ع لاقو ريبزلا كان 0

 لئاقلا تنأة ةعدر يبأ 3 00 5 0 د.ع لاق لاق. 7 دشلا دع ينأ نع |

 ةورصل اذا قأ 2 تا فرح ها سس 0 1 1

 تاودغ ن 5 5 د نيئمؤملا ريهااب لاق ةودغ كنيبوا - [ 0 عا نيد لاق مم لاق )

 ريهز ناو يك نإ كح ا نع يديرلا (َقرغار 0 رود اهودغ ناماس ظ

 0 3 وردا "ل ىنال تاق لاق يرهزلا نمكعملا نب مس هاقلا نر ينأدح لاق ْ

 روبصل اذا ىنأ ةليأ ىوس' # امبوينم سيل ىلإ كرا

 ريك مامذلا نا 3 هل نإ هريعإ لضام ا ارءاىوه

 ريع ىلضي نأ نمبحاص لع“ *#ةمرح مظعا كورثملا بح اًضالو

 اذه ف رعت ثيح ىلع ل ىلع لقو كر :-أ هللاو تنك تنأ قاب لال ٌ

 كسوص

 اران_ث اهدلاوا عفرت ملو * اهاخاحضفت ملتارفخلا نم

 اراه حيرلا هباع رد 0 2 امم فادرالا عماج ناك

 * اراوتاا ةعئمملا عبتيو # ىاقلذ.ااتاذلاصوفاعي

 ةرو.ئط نال هيفو هتقيرطرك ذب مو لذي ةباور ند 357 دب رها 00 5و ا رص أ

 هسا ملو هباتك يف مهاربا 2 د نأ

 ماكي هبسنو ةكلسلا ن كيسا راخأ 22-

 تف نب. ورع نإ كرا وهو :سعاعم يفإ دا ل 5 نب ليقو ورمي نب كيلس || وه

 برعلا كيلاعص نرحل وهو ءادوس ةمأ يو هيا كقجلاو مك 6 ةانم ديز نب دء_س نا

 ةكلسلا نب كيلسلا مهو اودع اذا للا مهب قلعت الو نوقحاو ال اوناك نيذلا نيئادعلا

 انهه || ملا نع 2 مهرابخاو ةقارب نب ل د رس طب ا رفا

 شفخالا هري 2 4 كيلس || 0 مميداحا لتنال ايف 3 مط راعشأ يف ىلادت هللا ءاشنا

 نادد# لع ةروشو هريخ ىل 'ىرقو لاق ىناعألا نبا ن ءابييح نبا ن 0

 باح ا 6 5 0 يدبزيلا هد رب ينريذا ةدع ع 5 نع غارت ل: ع لودالا نسما

 ياولص 2 تدسأ د ا اذاف م«اياور تءمهح نو لك طفلا نع ء يبارعالا نا هع نع

 ريمع نب كياسلا ناك لاق نان نب عجتاملا ينأدج ةدبع وبا ( لاق 2 هوار ىلا

 فيصلا ناك اذاف هئفد مث ءامملا ءاه ماعنلا ضد, عدؤتسا ءاتشلا ناك اذا يدعسلا
 1.1777 07 د017552015250011201510 35005 757 101910959319513: 57777 22275777725522 25 عع د هضكم كنا
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 ىلع ريغي آل ناكو هضلا ىلع ف2 6 0 ةأطق ٠ نع 2 ناكو 8 لد ع راغا تجمطقناو

 ناكو هتياور يف لضفملا لاقو ةعسسر ىلع ر ,اغأ كلذ هنكمي مل اذاف نملا ىلع ريشي اهناو رضم

 ناكو با ١اقملا كيب اس هوعدب ب ل اكو مم مانت 0 5 1 تاو ءلا لاح ردشأ نم كسا

 ناكو للا هب قا كل هيلح ر لع اودع مهدشأو ايكلاسم دعو ضرالاب سانلا ل

 ا ار ادع تنك افمع تنك ول قا موللاتأش اذا تْئش امل تئشام 'يهتكنإ مهللا لوقي

 ا ىلا ا اورك دف يح الف .ةيحلا امأف ةيقسأ نع كاب هلق ناديا هيا كيك كانا

 يد هليأب بهذ هب رك 5 ضما ند لع تاصل نا ءا ءاحر هياحر ىلع جرد يد هل قح '

 ةلاضف درب نا ءامهلا لامثاو مان 2 ءامهلا ل ةشاف ةروقم ةدراب ءاتشلا ىلا نه 0 يف يسا

 ا 1 وه اذيف اما ع ماني مخ ىنعلا هدضع ىلع ةيونا

 ه زمان كح رلا ل ا ناجي را روما ليو لح لا لاقو هسأر هيلا كبالا عفرف

 1 ا هيض 3 لجحرلا م خو هدب كَ اا جرخأ كالدب اح 8 ا ع >ا لوشو

 لي 1/1 لاقف تنأ نم لاق الماس ىلعألا تنأو اليرعأ كيلا لات هقوف وخو
 اةلطناف يدك قاطنا لاق ين هاو مم ودل 0-لا أىلا عجرأالفنج ا اةف ا ت رَهَفا

 اوفرشأ اءلف 0 فود فوملا اون | 9 ئد م - 0 تءاعدافا صك 2ع 2 الحر اد>وذ

 تكلا 00 امذعا وحر طيف اوربي نا اونا 0 ىث 1 الم دق ع هف اذا هلع

 0 نعل "6 بر رق 3 1 ا ع رلا ينأ ي يي ب رف 1 كيلس 0 6 ١

 لاقف 0 ' 0 0 ديعل مه اذاؤ يملا 1 0 يي -- لزي ظ ءاعرلا

 ىنغو هنود عف ف اننغ ىل , اولاقف م ؟نعا الا ءاعرال كيلساا

 داوذا ني ماو ادبع ىوس نإ 0 اب 7 الأ يداح

 00 ناف ناودغت م | نإ ممافغ 10 - 2 اظام 1

 ١ خب رصلا غاي مو اهب و. هدف لب ٌُ اودر طاق كك. 00 ا كلذ نيكي املؤ

 نب 0 يب نة نالدر 4معمو 52 م نا اوهعز 2 نفل لاق لبالاب مهوبأف

 .يح لع د ةراغلا ديرب وهو مداعو 4 ام ِط لاش مك نب هاه دز 6 سقلا "ينص

 درشنا دق تبس وه اذا رطمو باضض | يف ةيشع يف نو.صخم سانااو عبر ف نابيش يف 5

 ىلعف تدبلا اك لها 0 1و 0 وب 0 هءصال لاق دا دقو توبا ند

 ءانفب هنارماو خسشلا اذاو ميور نب. ديزب نإ بشو> دج وهو يور تيب تيبلا اذاف
 نكسلا كيلبلا قاف: تلا
 لاقف ءاشملا تبا اهنا هبا هل لاقف ليلا نم ةعاس:اهتيشع اله هنبال لاقو خيشلا بضغ
 1 ير

 اهحارا اءلق هلباب هبا حار نا ثعلب 0 هلل_ح دف هرذؤ»



 ا وح

 ممأاىم ىلا تء>رف اههجو ينهون ضفنو خيشلا بضغ منالثم اماس .راف ةيباالا جيم ةيشاعلا

 هبوب ههجو يلعغو 0 اهدنع خيش ثلان مادو ا 0 ةضور يندب تلاه يح + كلا اهعمو

 حاصو هسار ا هيرمضف هتادر نم هلتسا ارتفم خد .ثلا د>و اءاف كراس همدو دربلا نه

 اهاد رظفاهد راع كد ااا اهاذا يت> هي اع ندور هبط ءاس دق ءةأم ءاصر رعد اهدرطف لب 7

 كلذ 2 كءاس لاقو هم

 فعستيو اواهسو لاك طوسلا 8 !عرعد اناا ت11 ٠
 فوات مراصص 2 اذا »* نيد درب نول هيلع 20

 اوفيءتي لف ريط موب تممو # معؤانف ءالخ لها هل تايف

 0 ًاواولهأاز ااولعاماذا »+ نيو نوزظلا نو:ظي اواو

 2 ةينملا بايسال تركو نإ 4م 2> 0 يح اهل امو

 فدسأف لالظ يناشغت تف اذا # يأ رمذ فاد 0 ا دى ىو

 املق ا مارال رولا ىف كيلع خرط 2 ع يأ نع «تياور يف مرثالا (لاقو) ا

 فص 1 نم .لوشيو ناثلانيب فواعإ لءط الجرتم الضفتم جرخ مدا واللا ا

 كل 1 نأ لاف يدار ا حوشكم نب نسف هيقلف يو لزام هإ فض و هموق كذا ىل

 حوشكملا ل 0 لاَقف ايذاكتي الل نأ ادهامتو افقاوتف كم وف لزاتم يل فدو يمو# كرام

 رسف ةايملا تمانا اذاف ةريشلا لط نيأ يرد ال ىجةرسابصلاو بولا

 له كمأ كتلك حوشكملا هوبأ لاتف بلا مهريخأف هموق ىلا سيق قلطناف ةاثم ديز نبا |

 ىلادمعي عم ل يفناكو عع دنع يبو كب مس ىب نعد سامح ا جرد هموق كالاعلا قاعتساف |

 ءاملا متغاب دق لاق كامو انتكلاها كيلساي اولاق هايملا مهنع تعطقنا اذا تح هباكتإب رف ه راسا
 لمحو هدحن 0 هءلط هيف ءاملا ايخ يذلا ناكملا نم برق ىلا حا اذا: قدح هيك 3 ةأام

 عي مكلاه هللاو دق د_ءاا اذه كك دوق نأ ضع ةءاسأ ضع لاق هياط ف ددرتبإ ظ

 مدع تفرصناف ا 2 مدع 0 ا || من م لح عاام كاعإ باصأ مث كلذ

 لحر هممو سعاقم ين 2 ُق كيلس || يد٠و لاق لوس ىفب ند ىنيللا ءاوط ف سموش دنع وح

 يد تيلص !| هب ىدمو 3ىى اوفرصنا دق هءاضأ اول هأق درصص هل هلاَس مارب ىف ند

 نيح سانأ هباصأف | ماط يف جرف ليالا فود يف درص ةفان ت تا دالب ن“ أود اذا

 نم لوأ ناكو اديديش الات اولتتةاف كلتا اوتو هورساف ع دام معاذاف حبصأ



 (ىجت

 موحعأ ن“ تاصاو هسشن ىلع تفرج ةبرض هبرد نادعب كيلسلا 0 حوشكم نب سدق هيل

 مهو يحلا ىلا اولصي نأ ليقهنع اوفرصنا نيذلا هباحتأب قحلف اعرسسم ف رصنأ منح يدب

 كلذيف كيلسلا لاقو اؤدهش نيذلا ماوس ىلع مهب اهءسقف هعم اودهش نيذلا نءرثك |

 ترا 0

 هرقفو ناهزلا برر ب
 سعاقم دال, نع ديعب ىانو

 اذهمإ كفه كي ال هل تاقف

 ضرغم مل يطادقف كنفكس

 هنول انوا هدلا نا ا
 يو يجرب ال نم ريخابف

 بوهسو مهعود لمر هماهم

 بودجو ريخاج ودع دالب

 برر رومالا قيراخم ناو
 بوف اها يضشام ةينضف

 ل قاتلا قودف دامو
 كوكو هلم رمل ناوطو

 بور>و ةيرم هيلع يشدو
 بورسو رسله هيلع قالت #* اع كف هل هيلع تددر

 بوي رابغلاو اياملا داضم © هتيار تح سمشلا نرق رذاف

 بوصلو مهرانأ يف كدمعصل # اع يح موقلا هع تد راضو

 تايح بايرالا اف ةحاس ىلع »* مواع تررك ناباح ةليلو

 بيدعتف هب يد المخ *# ةقان يعاد تاك ةنممع

 بابصو عدبأ املع ىل-د ءأ اعاكيت> لئخلا وأ تبراذف

 4و دكلتلا 0 كيلسلا نا ينغاب و ةديمع 3 ) لاق ) ادا بيصلاو نيوذالا مد عدبالا ْ

 قنا مع م الو مك ىف ىلع أوريغيل نبررددم اوزاح اوناكو لئاو ع راجل نسحل مل مل اللط |

صحح جرخ هاج هاما نيذا وح ىلع نيسراف هللا أوثعق 5 هنوف ا ان كيلسلا 3 واقف
 

 0-2 ودعلانغ رصقوأ لع .مايعأ ليالا ناك اذا الاقمن 4مولا ةباححس هادراطو يط 5 03

 عودرلاب اهو دكا هللا 0 رد هلام الو ضرالاب تت 3 دقامه 1-0 اد>و اح. 12 آه اف

 الاَعو دح>و ضرالا يف لايدق احامُدم 2 اذاؤ هأعبف رو 2 + ليالا 1 لَم ناك اذه لعل الاق مث

 ةياغلا دعبل هوبذكف مهرذنأو هموق ىلا متو افرصناف ادبأ همبتنال هللاوةنتم دشأام هللا هلتاق هلام

 لوقي اشنأف |
 ردعلا يدك

 كو يالا هيد سيدار 1 ا 8 دق نك 11 00

 كري عدب يته ماه سرا وف * هموقو نازةولا ابف سيدارك

 لاق ناكو ص ممم ىلع اور .اغأف

 بك !بذكملاو دس ور#و نو تاقيِح نب ور < نا

 شدحلا ءاحو لاق ينادثلا كب ١س نا نازذوملا
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 هبا اىلا نوثدخاموق دحودق ناكو ىدسالا رارف كلذيف لاق دقو بناقملا كءاس كنلسال |

 22 يقلك

 كالذيف لاقف مهلع ردَشب م اوبرهف اهمع يفإ ن“

 تاقملا كل نم قي ار # نار لآ ويك قا راوزا

 الا ءامالا دالوإل ىلا ظءاض زورا ا

 ةدئاف ذ مهنه رفظي لف ةعببضن, كلام ىبب نم ناظبا راوع ين ىلع كياسا راغأ ةدنبع وبأ لاقؤ

 رشا !ذاف ءاملادرب يح هوعدف يش هب قامت مل ادع اذا هنا مهن. خيش لاقف هترواسم اؤدار و

 5 هنأ مع املف هوردإب مث برشوءاملادرو يح 5 مرد ودعلا عطتسي مل لقثو

 ه-:.ش اهب راحتساف ةيكف اه لاق مد ةأرعا ىلع جو تح َقَح معو يندال دعقو مهاماح

 امهر شافع تقيكفءاهور كف هود اقل بهيدلا تطْرتخاو ابعوذ تم بلدو

 كلذ ىف كيلا لاقف لتتقلا نم ات يت> هنع اومفدو اهؤاخل اهتوناب تحاصو
 اراوع ىنب تخأ راما منا * يمن ءابنالاو كيبأ رمعا
 اارامست امتو>ال عفر ملو # اهااحضفشتمل تارفخلا نم

 ااراهعولاهيلع تجرد ىتت * اهمفدارالا عماجم 5

 *#* .ارونلا ةمت_للا عبتيو * ياثلذبا ثتاذلاهو فاء

 ارامخا او ةناودم لنلدع + 8 ةيكف تزخت امو

 3 الحر 00 3 نأ يم حالا اح فأن يركساا نع ع شفخالا م (

 هع غلا هللاقي ىلع نبمغ نب ورع نب تا نا ا نإ للام ماما 0 نب ةناتك

 لاقو ةقلطأ أ م نافقع نبا

 ور< نب نافقع نبنا. عم * موف تعض و مه تعءوس

 ”يعردا تسلل كت ناو #1 لاأال اف هك ف
 رعبا كاع بتفاق هل كاشي مط ءاع مهو 0 خ..ث وهو ةلاثك يفإ ىلع كلذ دعب مدق مْ

 كل ءذهو ناذه لاقف هتنبا ةلئانؤ ةنانك ينب اديب اهو نامعو مكحلا هينبإب نامعن هانآف

 وثب هل تعميق كبياع مهتددر دقو كل تركش دق لاقف قدص اولاقف مهريغ كلبا
 ”ازاسعا نم قام قعد ا :أر نا هل اواق مث هيلا اهوفدف ةءظع البا ةنانك

 اوقحلانايشاللاقو عودلا سياف كالذب هوناف ةيرقث اعرد يردوا نيمبرأ ينوغباو م لاق

 وح و منع باَع م الباف الا هوقحاب م هتينح اودعو انول ودعلا ثالفا دعو مش نا يف

 راسخ ةدكش نك ضف رح اضل هقنع يف عردلاو ريض هد_>و وه يملا يللا داع |

 لاق مدشأم رذن هيع َنَع يحصالا ي أ نب نمحرلا ديع نع دلع 5 مشاه ( ينربخأ )

 فلل وم كلا ديع يلع ب ك كراس !| 05 لاق نابع ا عسا“ 3 ينأد دو ةدينع وأ

 ندع "ل ند مهعءارو 0 للا 0 دال زوادعتيف هرب نا ىلع همئانع ل ةوانأ ىمح.ثملا

 ) رشع نناب 3 يناغالا كا
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 سل هيب هبي بيبي بيبييبييسلللل

 أ لأفةض ةباش مما هنفو فولاذ دلع > نم تدب اذاف ةورزغ نم الفاف رب م ملع ريغيف

 موقلا ا ءاملا ىلا تردابف ةحج لا مقتلا مث م اهالع يأ اهءلستف ا ٍس نع

 هإناق اال هللاو كلما د .ع لاقف هلدَمف 0 هلط ىف ىمححلا كردم ن دما بكرف

 كلذ يفلاقو هتيطعأ ال الاقع هتيديف يلط ولو 1 الو هيدأال هللاو 7 لاقف هنيدنل وأ

 رقبأا تفاع ال برضي روثاك * هل_قعا مث اكيلس ىللقو يفا

 رفللا اهئاعحو ىلع دشي ذاو #*..ةةتلءاح تكين ذا ءرءال تدذغ

 رمقلاو للا داو-ينرهدزبال © ةرزجمب تاماه كراستل يفا
 رك ةورابج ىقيشو نانبلا ىثفت © ةفعاضم ىلاب رسو بو رأعأ يذ غأ

 ناك لاق ءاروعلا يبأ نب حيياف نع هسأ نع قدحسا نب دام نع مهزالا ل نارك يح

 ينا حيافاي موي تاذ ىل لاقف ارس هبحاص اندحأ مكي الو قرهالانكو 2ك قيدص يل

 ا ينأف تاي فرت نا بحأف موبلا يف”داز دقو طق اماع ردقأ 53 ىل مع ةنبا يوحأ

 أ اادقأ انترمهف كببلا عضوو اناكأف ماعطلا 090 اهلا ترصو زنا تاع كلا

 توصلا اذه الا هلك ءانغلا يتاسنأ لجو نع هللا ناكف امممنغأ نا ىنلأسف

 ارانش امنوخاب قدلت مو * اها حضفتخ تارستكلا نم
 3 هللاو ةيئان هللا يا انا تلاقو تدبوذ 2 3 يح 0 ا تلاق ةيراخلا هيد 6

 | ل الاقق كج رخو" تبأف اهعوجر يف ىذلا دهخف اراتش يف ونال مفرألال 7 يبأ مدا تنك

 ا لا ىلع ىتلأ هنكلو هدمتعأ "ىث وهام هللاو تاقف تعاسصام ىلع كل ام كحيو

 ءاروعلايفأ نإ حييلق نع 120 دنم 7 هآور دقو ( كلا ريدا ِق اذكه ا امو كب ل

 ىنغل :ناكو ماشه لع دلو بدؤل 0 0 مهارب أ ناك لاق طا نع ىديزملا نيرا

 أها هند 3 اذاف تاخدف ينوعدب ماشه ن لعاموب ىلا ة حوف لاق اعلو 1 دوعلاب

 يع ا اي نعد اذاف ت ل لحد يف 5 المت تءحر 0 د رنااب ةيعالأ# 1 لا ةفوشكم

 يفانغ طسو يف تبن مْ تاعفق انزل نغو ع دخ لاقف هئم نارمشإ

 0 اوت مفر و * اهانأ حضقت مل تا ارفلا ن

 يبأ حتفأ الو 4 ملا ةشاب ينأ هللأ ده أ يفا تلاقو ا َتاَعَعَو هبال ناد نم توف

 الو ىلا رع ن م تح رخو قاطني ملو ماشه نب ىلع رتفف ارانش يتوخال عفرأالو

 مويلا الا اماع ردقأ مل ةن ملا املط ىف اناو دادغب ةينغم هذه ىلع هللا كيص نبا نم

 ىلع رطخ ءىش ةنكيلو كليءأ 507 تح دعم هللاو تاقف اقف تب صه ىسح توصلا اذه يناثحف

 دمعت ريغ
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 كتتسوص

 قرا قل ا اندلا لح انوع ةنالج 'لك نااار يا رسم *



 ( سول . ظ

 ىغقي ةمعأ تر لك # ىتألا نم لمح ؟ككقلا نأ كي 0

 ا ىحي نع يطسواب ليش حرس ن ال ءاندلإو ينام ةلخم ينال علا

 3 ف 0 م: ةيساو 1 1 انخأ 0

 ---- نراوقايشلا ور<+ 7 كلذ ىمصالا 52 د ديلا انأ نك ةةتك الووجسا د وأ

 طيقل نإ لاو ن ندع ا وهو المر ءاا واو ديلا وبا ادت هلودرغ ما هل فرسال

 نإ بم" نإ ىرع ءلأ دبع ن نبدا نايم ا نب يبرتا نب ليقو ري نب مره نإ

 ماقأو مأثلا ىلا جرت هس 75 قل ءافف دباب اناعان اكو مع نإ امك م ىْؤل

 رد هيلع باغالا ناكو ةيلعان وءطم هن ها يف 0 0 يقاو د داع مث هوبا تام نأ ىلا كانه

 ةعاو هع. :له تاق كلملا ل مع نب 11 5 لصتا م اعلا ىلا 8 او ريكا 1 درضق هلو

 م ا 5 كلذ كول ناكو هو ا م2 5 وو د>اودمب ادد>او ءافاذلاىلا هلصواو هيلا

 5 نب اخو ض أ يد نماءا ةالا حدش مشا ّه يي! 6 من بقلو 20 ىف نا ماجا

 0 ره رود دا روبل يق ناقاو العة تدر ايم ط ناك ًق

 ىسدع 0 اهدشنب تأ 0 و عر د ل روصم دلل هلصوق يد#ع 0 نريع هنا دهعلا دقعاو

 ناسا > قبر ط يف 2 هل ىو هءلط 5 ثعاو همم ب روف يع 4ع اطو لعفف ىءو» ن نأ

 لاق همن نءىمصالا 2 نإ نهرا 2 نع يعاز :آلا مدع قرر هدإ> عملا ه4 ذِف

 هيف لاذ هلطمو هدعوف اهانا هلأ هت عاف ةلح بنش ىلع ا

 انوذكلان الانبا ناخلا * ايش اودوسنال موقاي

 * ايذلا الا ةييذلا لتله *

 لاقفاهبهيلا ثعبف كلذ هغاف لاق

 امبطخ ىلعو اهاتف ىلع # امديش ىلع دعس تدغ اذا

 | ميطو ع - مه تا »** اميخم ىلا س ثلا علطم نك

 لاق باطلا نب لعرلا ينئدح لاق ةبش نب رمع نع يبهملا رصن نب بيبح ( ينادح )

 4 5 ىو 5 انا ةلي2 0 هل لاذ ناوفص نب دلاخ 4 و م 2 3

 00 كيدي يد_ا تاددح انارسأ 1 تءمحام تقةفناو ناك | ام تا كَكبأ 0

 ليقف هكرتو ىلو مث يحلسب هنأالم الاو يحيط يف عضو نم تاقف سلس يرخالا تول

 يشأ فصاو هرعه (| لاحت 1 فوطنو افك ةاغل 5 هللاو نذا لاق هودحم ل هل

 ةماح أمف هي ١ 5 ةنس اميعع اع هئ هبا ةقص ناسنالا غب نأ يدع امو اميعي ا

 يزامرحلا ن ء ىلمتسملا سم نأ ن 0 5 فال يعاني نال(

 بدأت هسفنل قزرلا بلطي جوخ هَنِدبا لاا نم ة وبا ىنتنا م لاق م نب يحي نع

 1 د ج0 وب 7+ صج جو هص مش 32 جل جب 7 تعصي تت 5155 ت2 22 ع هس عسل ج2
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 رضحلاو ودنا يف . 7 راسو أوه ا ا اد.صقو 1 000 أ لاقو روش يق ةيدانلاب

 مجم نب يبحي لاق هانغا قتح هب لزي ملو هحدق كلما دبعنب ةماسم ىلا دفو مث سانا ءا هاورو

 3 جرقو هع رق ةاس لع تكور لاق ةليخم وبأ ند

 ضرالا ليحاب واد .طاس رافانو »* ةفيلخ لك نإااي ىلا زيبا

 يدش ةلوعلا هش ل 12 0 # قبلا نمليح 5 ااناكنر َ

 ىخرملاو قولا باس نيل رع 11 فلما نا ان تشلاو

 صعءلن مدنا 0 كا و د الماخ ناكامو يركذ ىل تنبحاو

 ا ل 0 فهسا ىف 0م لاعب ليو دس 3 تقف تنأ نم 2 0 لاَثؤ لاق

 ةيؤر وألا هريغ 00 هدم 0 ا طق 58 ا

 هسار 2 0 اهايأ هيدشن اة غلب : مل اما حخظف ةنسلا كلتيف اطاق ناك دق |

 مهازخأو هدنع سانلا تدك ا 17 تقرت اف لاق كثاعم شعرا اناق كل شن كءحال لاقو نمل

 هيف كلذ 5 امو يب رثو ى رع ريثكا 1 2 هت>-دموكلذ كعل تكدس يح ىسشت كنك

 برح نم ةملسم فرصنا امل لاق ةلحن وبا ( ينثدحو ) انقرتفا ّىح هب ينعرق الو هللا همح رب

 هب ت2 ةتاياعاملف هتيقلت بلهملا نب ديزي |

 دل شأن يصل كدا 1 ا ع

 مدل اك هما م * بولاقلا بوح 5 هب يك رقت

 نمحرلا دعا د> لاق يا را دم نب مشاه ( ينثدح 0 يتاص ل ا هيلا ىناضو كحضف |

 ىلع ين كليوس لاق راع ن 0 هللا لع م نا دوا ربحا 0 يلرذ و و نع ىمصالا ا | نإ

 لاق لاق مدل ظفالا 1 اه اور تءه نافو هبا ْنَع يلفولا د 0

 ماشه قالا تك كام دق ةماسم تفداصف تكالملا دبع نب ماثه ىلع تدفو لو |

 سق نم اثدحا نالجر ىل 0 هب سانلا صخا نع تلا برع اناو انغ

 اك ردحأو ا هع 1 وه تاقف اهو ةدؤتلاب يددقلا ل تادعف نميلا نم رح الاو

 ناو ىسبتل كئتسم يلا هل تلقو هعاوذ لع يدي تءَضو 0 هلا تدلل حا اع

 كال هك كلذ لاقف هيلا يناصوبو 3 عفشت : نا ىلعو هدنع ىنعفانف لما ام ىلا ندر

 كاطلا مر باطن ه4ةودح لم طاخو ككس اذا هلهأ نم تدوع 5 ال 62كم لحر لا يفو ع

 يح بالا كرام يناف ادغ هيلا ددعأو كاعفس نا رد .>ا أذاف حد 9 هل ضلخاف

 هةعم يناخداف 0 رظانم لدرلاب اذاف ماش هه باب ىلا دغ نع ترمدف كان معلا هللاو كلدوا

 تمس هس سوسسم حب هند مسا هسة وسلا تاتا نبا ااا
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 هلوق هدشنأف ادن ينقبس دق محناا يأ اذاو

 #« ناب امولثءام ناب * ناورمم ىلاو ماشه ىلا

 ناهر :|تابرق يران 58 نارا ها كاكا

 ناملغلا نم ولغي ام عبو * نامزلا بد_> ىلع لام
 ناصحلاو روملا دعب روملاو # نامتالا نم سكولا نكلاب

 || تنذأتسا مث ههجو يف ةهاركلا تنيبثو ماشع رحض يتح ةلكملا ثك أو ايف لاطأف لاق
 هتدشن أف ىل نذأف

 »72 دقرأا دعب جوز .ملا لسعلاو ى دهشلاك ةيغل ون امل 0

 تهو دك لاما ند ثعر ن دريلاب تغلأ اهدراب

 يدحتلا حربا ىذدخ ىهف * ىددحومىل تعا سدعلل ت تاق

 # دهر# دعب دهر#و نب 0 ند مم تي 35

 درا ناسايطلا نواكاليل *

 د دعم يوسو دعم بر 1

 دهس ريسم ِق نعرذا دق

 يدا 00 رمال

 دحخلاس فرم دخلاىد# دمر دش نيا

 دحلا دقع مرقلاماع ملا تنأ © دعسلا ادب ردب ههجو يف

 دعوات صل تقال ليبافر < دعا عع امقوط #

 1 ا ا توعصت ا دو تلقو يش تفرع مّ هلأسأ تمصضو املع تدبا قح لاق

 لع 0 أ عر 0 املؤ ًاقلطنم ماشه هحو تير 0 ةناقتلا يه تناحو ا 0

 هن زباح ينتتا مايا كعل ناك املف تد>رذو ل خيشلا نم ا 0 مالغلا لاف هناساح

 روجشسا ةنطيم هبايح ن ر> هرج لع 1 دم صقل هدو لم دقو كلذ كعل هيلع تلو *:

 تاخد مْ روحسا نط.م 0 نه هيلع نااار نام 3 أنوي هيلع تلخد مْ

 هل تاق نأ لع يش ' ين:أح "يدب يل 2 3 اعلان مو هياع

 فاثكلا ةيوصملا كزذ > نه »* فافحتلاك يهف اهلوسك

 فانم ينب وأ سءش كيع نع .# فاحدالا يفو اهف يأ 5

 © فازذالا ىلا فاشن داو
 لاو امف كل هللا كراب الف اهذ> لاقو ىلإ اب يمرو اهعزأو مف هدب 0 كدجضف لاق

 ينعي هيف اهلمحو اهري_غو هيلا اهله حافسلا ىلا ةفالخلا تضف اهلف :ةطاخ ماشه نب د

 ينأدح لاق نازرملا نأ( 0 1 لا . روش ُُق تش ا يهف هب ةيلادلا ةزودحرالا

 را ةريره نب رم سد> ا لاق ي ما نع فأ | 0 : سار 0 نب ميطا

 نيب بفكوف رطف مون يف 0 أ 7 لخدف ًادجأ هف عفشبإ نأ ىنأ قارعلا ريمأ وهو

 لوقإ أدنأو 1

 ظ
 ١
ْ 1 
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[ 
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 يرفوو ىرفت كادف لف * ركب ريسأ قف الا تقلل
 5 لبلقلا ىم ملا يح « رذع 0 ا كا كوم

 ره دلا تسأ 0 : لازام * 1 لاقثلا ديقلا قاح نم

 ل <

 لف دا دق را نيع ن هاهب ءيج 0 . ا هلق قاطا دق ناكو هقالطاب ىماف لاق

 ريخ 1و هل عفش ن . مع 1 فقدزرفلا جرخا املق ةلح داق عهاناو 200 لثاو نب رد هيف

 1 2 >االهللاو 0 ةعافشل تح رذ 0 رع 5 قاطناتم ولوهعراال لاقو سدحلا ىلا عف دق

 كا كتهو لاقو هقاطاف هب اعدو 0 كلذب ة ةريسه نا ريذ ًق رانلا نم ولو اذك

 م تا أوام لاَقؤ قدزرفلا كد لم نسحاو دريم نبا لنزع 6 اف كاذل هسش ها ناكو

 ا نا رك ذف فسوي نب مساقلا طخ ربا اذه ( تدجو ) ا ينحدمو 101 ياخ دم

 يا هناو ةريمه نب رمع نب ديزب عم ةليخم يبال اتاك هضدلا كش نإ هدح 0 مساقلا

 نب عاقعقلا نب رارنض نب ماطسب نب مساقلا وبا اهدحا رولا نيعب اذخا ةارششلا نم 0

 ملكتي ملو هقلط اف هموق ير بلا يف ماك 1 000

 لاق ةاخ وبا هيلع لخدف دحا يمنع ِق

 ردغ لك جرخا يذلا وه * ىمالا ىلو هلل درا #

 # ردصلا ىأ تاق يذ ل نم سصغو صو راو وع لثو كك ك ّك

 *«-ردقلا قاثأ ال فانا تسد # نمتلا -نيع وحم ن 7

 ريطا قوفو ريطا وه أريه د 5 مك نايضقلا تاظف

 : دعا دعب بلا حصاويرعش دع رمغلا مامالل دوم يبا ع

 احا يدسالا ٍندحلا 9 ) 1 دما ريملا ف تت 10 م تان الا قاب 305 00

 ١ 4هعمو عج ةليخم !نأ نأ يبتملا نع 0 لاق حاطنلا نب اص نب 3 2 ينادح لاق رع نإ

 0 وجو مخ ىنب نم يفارعأ هانأف هقبر ط يف الزنم لزنف دن هالح دق قلوس ن نه تررد

  لاقف يندز لاق مث هيلع ينأف 0 لواثتق هلع ضرمف هنم ايح:ساو قيودلا كلذ

 ةليخم وبأ
 اتش وا ل_حرب نا ديرت * انوةمم الزتم انلزن الا

 اتيتحسلا ديزاا تيقس اذا # اح نبأ نم ردو تح

 * انور دقو يندز الأ تاق 3

 | لاق يعارإلا ا وادم نب مشاه ريذلا 0 ( ينثدحو ) هيسإ وهو يناسعالا ماقف

 | هب لزنف هاغ فيض هب لز 1! ارا لاق ةديبع يفأ ن 0 0

 كو هاده 36 املف 1 9 يندز هل لاو هاللد دوق و ةأقسق ةيرشع ن ه لدحر 3



 هدفي 2 يلا ا را 5 20 7 0 7

 (14*) دام 0

 يحب نب دمحم ( ينربخأ ) قاقدلا.قيونللا تيتحسلا ةديبع وبأ لاق ريْلايف لاقو اهنيعب تايبالا
 يلا ىلع لج ونا لخد لاق ةقلاع نا. نحدحت لاق يالغلا اركز نكد## انانخل لاف ىلا

 تالضف اندشنتاهأ كرءثىفانل ةحاحال ساسلاوبأهللاقف داشنالايف نذأتساو ملسق حافسلاسابملا

 اك اروالاوقانعالااوركرذا * اكالمالا يهرت اسانا انك

 اكاخأ دس انيحمرا مث *1ك نأ انمز اًنيعَرأ ذل
 اعاوس نم تاقام ناكو * اك ايأ٠ هدب .انبخمرا مث

 * اكاذ اذهرفكدقف اروز *

 دسكو اهباق امحرفكتل ةبوتا نا لمح *لاقو ةيس رح مزاسأو ناسا 0 ١
 لذعملانبدمصلادبع نعيأ ين'دح لاقةعارش بأن ب راوسضايفااوبأ (انربخأو ) كاذاذه رفك

 ةماسم عانطصأ نهب هف رعبام عمهياع "يي ري ال ناكو لاق سايعأأ ينأىلع 1 8 لد لاق .

 هئم امر> مظعاو موقلا نمهالح 250 نع افع دقدنا ع يح ناو سمع ينل هدم ةرثكو هايأ

 كد.ع لاق تارعو هللاقف داشنالا يف هنداتسا م ىننأو هلاعدو هيلع 0 هيدي نيب فقو اهاف

 يفلئاقلا تسلا ءوسلا وضناي كراد برقالو هللا كايحال لاقف ياما ةلم ونا نيئمؤملا ريمأاب

 0 كلم دنع 36 ع

 ضضرالا نفايو اينبلا نيرافاإو "0 ةتفلح لك داي كا 1
 ةلح وبا لاقف كمدب ك.يض> ا يت>-كفرط كيلا دراامل كءارظن تنما دقيا الول هللاو

 سايعلا وبأمستقاه 1 ىذكمام لش 0 1اتأ الآ“ 1 دو# اك ال 8 اسانأ انك

 م.لاف انعاش نال :أو كال ةعم اصلا حضن | 0 كر 00 دقو 1 ليز 0 0 ةئطخلا

 بيصخلا يبأ لا تفتلا مْ تلق 6 كاذ اذه رف دقن ناو يفإ مس“ كد لوف كلذب

 ةربع 2 ءايطو ةيراحر ادداو لمق ةيقلا اها ةبراج هريثل قّقرلا ا قوز ماي لاف

 هل لاف هنع بذي ةفيصو ا ىلعو ااا يبأىع لف ع ن“ ناك املف امدمحم ٍ محلل

 لوقي اقناف اهب ظفتحاف !مذؤا ىلا“ةبراوعا رتخ تفرع ل

 نإ ع هةكرح اذا د نب 5

 ار أ ريغ ند كرم غم تواذخ اذا كاف ةفيصولا هذه ذح لاقو سايعلا وبا كادعضف :

 نإ دا.لاق: ةدستع يلا نع ذامد ناسغ وبا انثد> لاق يعاز آلا دمحم نب مشاه ( ينريخا )

 ه.لعام ا مك الوا 4م ل ناكو هنأ علا ينالكلا نعام هل لاك 2 هل لاقب ند ع وبا

 لدم وللا دل لحراف ة ةماعلا لماع هياع 50 دق هنأ هغاب 5 هللاكش نعام هيلاطف لو

 000/09 ه0 م 104944440420666 77676؟؟؟7؟7؟]؟]؟]؟]؟©؟[بح(ب(يل ل ل
 دكر
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 اع دقلو تير> دل « اتبر> دق ثاركلا زءاماي

 اتيع دقف ظح اذ تنكو * اتيص> دقف انيصخم تدك

 امهر رد> ل الو نإ اًيلص نع ملأ ١ كخنو

 اتيه اًسهف نار> نارح # انتا دقث كيحانحم رط

 انويماا طظدذاا عيش ثرح نإ اتي ركدوالض وم لا لضوملاو

 * اًتيرااسدعلا نولك ايو *

 اذه زعامل ًاضي ألاقو

 لخ ريغو ل ءيرما ىلع * ىلع يف اوقلا ناطيش تابو

 ىلي زعام يدوا ناك ول »* ىله> يفالو ىماع ينريخال

 لفحلاب يعر محلا اذا ق> #* يلغا يءبعو ينيلقي لاذاف

 * لصتلا زارا قيبطت تقبط *

 40 الذن ةلخم وبا ناكلاق هيأ نع عامح نإ قمنملا ينثدخ ( ويلا باتك نم تخسن )

 لاف ةسلاسةعفأمق عادمو 8

 433 ين ال باي عسيطساام # هلذذ الولو لضفلاوبا اللول

 ١ # هلغاو هفرط 4م نسا نز

 ناكيم» هحدمت ملول كناك يد.يف سئاسلا يبرد نأ ىضرتأ ةلخم ابأي لاقو عيبرلاا كحضف |

 هيداغي ناكو -هدهمتب هءالغ ىمأف ةعصعص نب ناماسب :ةليخم وبأ لزنو ( لاق ) كسرف عيضي

 ةعصعص نب ناماس زا. حدمي ةل.كوبأ لاقف مدالاو زيألاب مويلكيف هحواريو |
 زافؤا لغتك د1 تلزاه © راح , نه كبف يبو كرا

 + زايلا بايصنأ مدحالا تدند »* ٌْ

 لذعملا ن رف حك دح لاقي ليع.سا نبىدع ا:”دحلاق ىعازطا دم نب مشاه ) قرخأ ( |

 دقو اها رف 5 ند مدق دقودل 0 نا ينأ عع تلك لاف ينام ةليخم يبأ نب ىلع نع ا

 د ةرامعلاو لفعل ِف اوداز اموقتسا نيذلا هلو اكو ام هنوامو اماع ميقا ءافح م رش /

 لاقو ىلا تفتلا نا ثبلأ مف ارعش اذه يف لوقي ةعاسلا تاقف فيالا ضيقت تعمس |
 مزا> ناو مزاح مث ةسا.س # 0 لَم بر الا لهاش



 مدح 8

 هن رنين هان هي هع
 م

 مس نزولا يرحل يكدر اا ومطير >

 (اأؤة)

 مخاردلب اينار ع نع نا نك © نكي ]ل دارك كل

 ايلا قوق بلا لاحر ضيق *« هتافع- نع فلا ضرفت نأك
 محاعالا> ويش نمخ يش نأ ءىلع * اهمناك تاينلاب ىلاغت تداو

 متانب عرف حالصأ نع ءاملا نه # هقسع بو رمغ تب وراملدالاامو

 قحسأ نبدا ان 0 ب لاق يحاش بااهرالا يأ ندد نب د#م ريا اذ 5

 تدل خا وهو ءاطرا ا قرزالان ع ةذخحم يق نع هدجت ن-رضالا" نإ ء يبدوملا

 2 نكد لا قدصغ ( ينربخأو ) هل.:يذلا ريالا يف ر 6 اميرق ل ةلم يبأ

 احىنب يف اراد ةليخوبأ عاتب | لاق نا :دح لق يلفؤالا دم نب ىلع انثذح لاق يزورلا

 0 ةمش نب 0 ا و ةناس م ا قل سو هيأ اهب حجل

 لاقف هيلا رذتعاو عع ةطعب

 ابوذكلا نئلا ناذإللا * ابيبش اودو_بتالموقاي

 انيذلا الا ةثذلا دل: له *

 امو احطس هدي يدا لجهة ايم لوفلا 1ذه لك هلظعال تاكا ا
 نا دير راذ ىكدجا نم يحلم هالمالاو سلفا ف ع عضو نم لاقو اداس-يرخالا

 فاح اقيم هياط نأ باشا ىف هلك - يملا خاشم امهنب رفاق اهب هبسن ححصي
 هاج كلذ تلم ىاراملل د نامل ا را لع ع فك/النأ 1 وأ

 مْ مولع فاو هموق عم هساحم يف ساج وهو هيلع ةل- 2 0 اع هيلا ثعف

 لوش اكل
 اهميطخ ىلعو اهانق ىلع * اهيشوع دم_-تدغ اذا

 ايي اسرتك نم تحت © اهنيغم ىلا سنشلا علط» نه

 ل | لخدلاق ةذيبع يأ نع مكاح وأ انثدح لاق ديرد نب نسا نب دمحم ) قر (

 هحدم و دشأأق رتس ماخ عمجحاطخأف هساحم نء ماقدق ةيؤر هدنعو ةري.ه نب رم ىلع

 اءاف ةيؤرل ,ةزوجرأ هدشني مكدناف ندع ثندحأ يش 5 ةين !أ اي ةريبه نبا لاق مث هل

 النأ كمن للة ما 1 1 لاف َّس 58 ا رعسلا ةيؤر تفكك اياعاش را

 الا انأ له لاقو ةل مآ كخضل اه كاع تيغام اذاف ارضاخ :تنكءاذا يرحشلا ضر

 افرح هعحارب و عجاعذاف هعضو» :ىلا ةبؤز داعف كك دلماعو كل عبانو كت:امسح نو ةلسد

 ىلع مدق م أ نآ ةديبع نال ء ذامد انثد> لاق دمحم نب مئاه ) قرش ( ماعأ هللاو

 راظانااداك,ال ةماقو ام-حو اهو هب هللا قاخ 3 ةليم وبا ناكو ينالكلا 2 رجاهملا

 هيف هلوق هدشناف هيلع لذ دف ر لإ نيبو هلم قرش امدح

 ىم١خاو ماقم ند يئانتلا لع © .ئءاسا الأ كلام ما راداي

 ١ ١9  0-5رمع نما ِّ يناغالا (



 ةينف

 را فكر عواب © ىلكت [ تنا نا انا فك
 * يعؤءامو» كنااَتبااي *# موللا مالم يش ىل لوَش

 « كح باتك تاقيليفا * يملعا مثىماعافالك تاقف

 ماسإ يقرا ءامسلا يف وا * مق« ب-شةملظ ف تنك و

 مسرلاتاصق'رلا برو ينا مرج 1 1 ىزا قم ملال

 يمدق٠ دنع ريا نينال

 مر دالا 1 0

« 

 # مزءزومزءز ضوح برو

3# 

 ن

* 

* 

«* 

 يءخم نع 0 دنعو

 0 رجحامم « مشا اياضق تسر يح

 منالا مح للانلا كفو

 1150 اهماتم اوما اذا

 مجعملا 5 0 00 مأشلا يع دق 1 :١

 ءوجحمي لاقو ابضفم يضعو اهكرتف ةقانب رجاهملا هل ىعأف لاق
 امز ع ايان هيحدم ىلع لع ىلع # 0 منثلل ينالكلا نا

 منع ري تا اذا 3

 حي د1اةا دهذه هلي ./وبأ هللا 0 صحب اع 5 ْق 0 هاضرتف ثعبف رحاهملا كلذ عك

 ا كلذ دعب هحدمع كزب م 1 يي ا بسن سانلا يف هباثت'ا ناذ هبشلا ةلد نياف

 : لاق هناذو دعب هانرو تام

 3 3 رجاهملا دعب نيسهلل ةرقالو *# :دعقم ة.ء.اعلاب ىلام يبيلاخ

 راعني لأ عم مم ليدس نباىلع *اعب راق شيعلا ]اص نم يهدءأم يذ»

 راملا نيزدفولانيز ت تنكدقف * لئاونباايةدوحاميف كن ناف

 املا لف 0 ملو ملقم * من فيلا كل سال وتو

 « رباحو ديللولاو ىلع يمي * فدنخو سني ا

 رهاوزلاموجتلانيب ن ءردبلايوه « انأكف ملبن 00

 لحرب ةليختيبأ تينبأ تحدو الا لاق ةديبع ينا نع ذامد انثد> لاق دمحم نإ م.اه ) قرا (

 رك أ اهلعدتتديو همأوس عم اهءاوس ربو هلام عم اهطاع موش ل ربا ناكو رايم هل لاس

 لوب ًاشناف كلذ يفاهرد> ءارو نم اموب ةتجَساف ايفان

 انودضغ هل ىرت اململم # ايزه ارثو ٠ يعرأ قلع

 انيولا بطش 0 نعطي #* انونثع اموقم نأ أذ #

 ايدميشو راه بهذي # انيرلاو جافعالا كتمو



 تم

 انير>ا كتبا نحو. © اييرذس وأ ند
 * انيد اذه تسا يف راخلا وبا

 ة 5 جوز لاق ةددع ينأ نرخ ةامد ا اق ىعاز+لا تسلا نأ مئاه ) قرا

 يف وع انيف اهعجارف مدن مث ةقيلطت اهقلطف كلذ همقف' اب هل تدلوف .هلريشع نم ةأرما
 لمجو اهذخأف اهلا ماقف اه قرو كلذ ةكرحف اهعالت اهمأو هتنبا توص عمس ذأ اموي هيب

 لوشو اهيزي |

 اف 5 ةدحاالا تنك اي لاذ يومي كي مل نه تنباي

 اتلاف ىوح بلقلا يف تف * قحو ىثحلايف تكله تح

 4 أيس ىععو 0 6 صل »+ 2 سا مالغ ن . نك 2

 5 0 لاق تايزلا كلملا ديع نإ دع نا نوره يق "لو لاق ةمادق نب رفع> (ينرخأ)

 هل لاَقؤ ىد# 0 ُلَع يعشاحملا هب 2 نإ لاقع لذخد |ولاق نودع انماخضأ ينأدح لاق نامه

 ناجلا ىصع تديصع قلاله نوم كي دعا 3 لاق 1 تائب لاق كن 9 تام اهاشلا اا ا
 نم ل

 ريمأأي لاَقف 0 تاكو تسطع تت 36 3 نام || زازها تزهاو 0 || لد تادحو

 سايعلا ونبأ كامع هل اههو ةريغص ةيراح هل 5 ةل 0 وبا اهفصو يتلا يلا امهمحا نيئمؤملا

 لاق همم ت تاقو هتع' ت رغص +: هغاذا ناكف حافسلا ١

 ًاركشتم يدهملاىلع ادغ لاقع حبصأ املف ةعيدب ةبدأتم ةقافةلءاك ةيراج ىدهملا هلرهوف لاق |

 كم ىنشاف كيئم ريسغ + اكموكلا ناز ١ آلا تدجتويلا

 - 8 هتك رح اذا اثع 0

3 

 0 نينئمؤملاريمااب هللاقو لاقعهل اعدف كدعضا وهو هتيطمب 0 طغم هدبيفو ىدهملا جرش

 أ تركذو كرح هتكر حاذا ينم ان ! تلسغايقا مظيشلا انأيلاق كرورس هللا مادآ كحْضت

 ةليحئوبأ ناك لاق اهبان نع لمح تنبةيقر ينتثدح لاق نافه 3 ينادح لاقيقربلا يلجملا مساقلا ْ

00007 0 

 هيلا نيو هسا برشو هدفر 36 انحدل دينا ناكو يرملا .نخراا د.ع نب دين>ال احادم

 هير ةليضونا ناق د :آ| تام املف

 هشدك تاز و ض نت ماعلا لا © تاه تنل ل

 هبداح للعت ا ىف * ميفا> نوم اثلايكرلا رداغدقا

 هَ 0 لك يف اطقلا جاع اع اكودعال ىرسلا نك ىف

 هبئاصع ت>ارو شيجيفحار اذا * او تح ردا 1 0

 هللا دع نع نافه 3 ينثدح لاق مسداقلا 3 دحأ ينثدح لاق رفمح نب دمحم ( ا (

 لك [ اذا ناكف :يلابجعم ىلع ةفزلا ديدش يلا ناك لاق ةلخسا يلأ ع ىلا نع درإ



)١44( 

 تاءحف ةيفنحلا دا مأ 0 كلذ ظافف هننح ىلا ىت 66 مان اذاو ماعطلا ب هطأب ين

 كلايعو كدلوا بلطلا تكرتو يبصلا اذه ىلع تك يقف دقلوقنو 0

 كلذ يف يبا لاَقذ

 باكرلاوةباحصلاىلعتعبر * ىلع فش ينوهش الولو
 باح(ملانمداؤفلاىلا نداخ# ىلع نم لئاسولا نكلو

 اه لاقذ ايضغ تدادزاف لاق

 ناططاو عنب مالااجاذآ-« قتلح داش ماك سلو
 يناتع ا-مبالخ كو ينبع رقتف ي 0

 ينثدح لاق كالملا درع نب دم نب نوره ىنثدح لاق ىمع ( ينئثدح ) انع تكسماو تيضرف

 اموب ىريمتلا هللا دبع نب نابا لاق لاق ىلهابلا دمحا نب هللا دبع ينثدج لاق ايركز نب لهس

 هللا ديعزب رير> يف ليقام يف لبق هنا تددول هللاو ةليخأ وبا مهفو هناساكل

 دقف باوثلا له ةليخن وبا هل لاقف هلك كلذ ىلع تبثا ينناو * هل تقيلس د ال

 هب زلم بلاطاي عمسأ لاقف هاردب هلىمأف ديرام كلذ نم ينريضح

 ريخ مف 8 ويتفلا عن * ريق تكله نابا الول

 نب ةملس انمدح لاق يزئملا ليلعنب نسملا انثدد: لاق يفرصلا نارمع نب دمم ( ينربخا )

 تاعجو لصإ لف نذأت-او رفمج يلا بإب ىلع ةليخنوبا فق و لاق ةديبع يلا نع يفزاملا دلخ
 لجر هل لاف هب نوثيعيف افل> ابارعا اخيش نوريف هب ازمَف جرختو لحد ةيناسأر خلا

 كا تالا 2 [تنكفت ع

 اهباتاغب آلاقورعلاوكشا * اضعب يضعب كلعال تدحبصا

 اعرف ينانش ناك انمناك *« اضرفلا يحزألا عت اك

 لاقف_ةلودلا هذه يف هف تنام يرث فو لجحرلا هل لاقف

 ىتان نيح هللا قاخ يا .نم * يردبال نم هللا قا>زنكا

 لغذ ىرتشي نا دابطو # يواطت 2 2 0 و

 ىتاي اذام لاما تدب حيوا * ىلوم ىلوا وا دنع دعل

 بهوو هاسكف هحدتماف ديلولانب ناباىلع مدق ةليخن ابانا ةديبع يلا نع ( دانسالا اذهبو )
 نب نإبا تدجو فك هل ليقف هموق نم لجر هيقلف هدئع نم اموي جرذف ةليمح ةيراح هل

 لاقف ةلخن اياب دلولا
 ريخ لك ريخلا نانا نمو *# يريم نإبا هللاو رثكا

 * ىريال رحو ىدلل بون ©
 تءحفقا لاق يناثلا ورمع 2 نع دن .خ نب دلاخ ينثدح ىنسويلا باتك نم ( تن )

 هلزناو 2 ةفوكلا ةطرش ىلع دم وهو 18 نإ عاقمقلا ينأف هلخن ابا 4 يلا
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 ناكو 0 00 010 مط 8 2 يف 3 0 رار 31 0

 لاقف 0 أ كاز 0 3 هل لاقف دبزو

 - دوذ انأد ص »* ندا تاعصق مَع لازام

 بالاك يذلا 00 3 ىنانأف 0 : كزاح ترمأ 2 3 0 لاو ةلحئوبأ لتعاو لاق

 ةضار 3 هناك ركو ةيسرألا ةحعتلا 01 8 دن هعماو: اَسَدغ محشلا يف هسمغ دق ةلوامملا

 يح ينحيأو كلذ قت بع :هماقةدودمملا ةلواشلا" ترآ ن م اهم | مص ود ن 0 0 | تذخأ اذا

 يم-اوملا 5 ةعوضوم ة -5 فقاو ماحح عاقعقلا يدب نيبو دايح حادقأ نم لوف تيكن

 00 53 ذينلا ي* تالف عاقمقلا هل لاَ مهالو مهسؤر قاح ديلا تاتي ينأ اذاف

 لاو مْ باوف درانلا ءاملاو لسعلاب كاع هبارعشن عنصأأم

 تدش اهف عاقعقلا ند ينا »# تيبملاو لاظملا 6 دوق

 تاع 6 تن عدبب # تل نا هدام تنل 151

 تلو ىذلا 6 2 نإ تدعو ا ام ا او

 تاقلاام قوفياش تدوزالاف © تددطغا يلا : تننق 3

 تود درمص تارف الو نب 0 ءلسعا يبارش نعام

 «# تدور 0 اذا 0 *

 حاص ين مخ ةاقف هلم ىلا 4 يهمو هدب 1 ليعمسأ ل اكو 4 ا نا ىلع ءردل

 ىلهايلا 506 دق و ىلا نب بندق امدو لاق 0 زا كد نب مشاه 0 ( ٍرعألاو

 قحسا ناوفص وب أ هدئعو حافلا سابعلا ينأ ٍُط ةام وما لحد قلق يم.سالا انئدح الاق
 هل وف 00 ىليقعلا خاب نبا

 رفعزملا صناقلا ديصي دقو * رفعش نيتامرلا مون كتداص

 رجحملاو اهديح اهم ميرال * روصملا املج ' ةروصاب

 هولا ىنلا 0 ند ماقو 3 0 صولا ام اذا ْي

 رانا راهن لكنا ياناسو" * ريشا 7 كي سانأب لبق

 ربدخحلا“+ زوعتزلا :تاَيبْسلا١ ني“ هي“ رمعأ ىلإ قيقا و ةيذلاناا

 رتضصتف يعدزت ١ نسفنل "تاق * :رهشاو نيش تعم احا



)١٠6٠١( 

 روغم الو يغع دحتمال #* ردسي كر تلمح دن

 روطملا ةفياخلا عملا وأ رشح ي هيف ءانالا يناخ

 دع اثع رامالا» ناو # 0 1

 ركسعلا اهانانا الا ناكام # رضنت رايدلاو ىج 1

 رظنس نيعنأ ورم نم قمل * ربلمو دسم اهاهز ىح

 رقعلا عنملا ىدوأ تايه *# رضح سانا الو بئاغال

 اا لكل م وو 2 رش اراك انإلا تعأو
 صمد عاتتم دعب ترصمدو #* -رقوملاو نيتلا باو صخ

 رضخالاناب ريدلاالإوامتم * رقرقلا الا قد مل طساوو

 (امهو)

 6 نس لكنا 0 نونا 5 نو

 رصعاو- . نماعو نمو < ردم مكيداع نياو
 سم نب قح-١ بضغف لاق ىنُعو ةلهاب رصعاو ةعبر نب صاعو ةعصعص نب صاع ينعي لاق

 | نينمؤللاريمألي هللاو ىنا لاقف كلذ هيلع ةفيلخلا ركتأف ةليخن ابا كءأرح ىف مهلك ءالؤه لاقو

 ْ ميرك الو ينوب ا دهع هلامو ناوسم ينب سلجم يف اذه نم ارش مكف هاا س لع كلف

 | نيهذي تاتسحلاو ةبوحخلا لسغت ةبوتلا نا افيعض الوق هل لاقو سايعلا ىبا هجو يف كلذ نابف

 ايش ةليخن ابا طع لو سانلا فرصناو لخدف ماقو مشاه ىف ىعاش اذهو تاسلا

 | لاق قفوتلا ناملس نب دم نب ىلع انثدح ىنتثلا رام نب هللا ديبع نب 00
 | يبأ عم ريسأ انآ اني لاق ثلا نب هللا دبع ىلو ميلس يهأ نب هللا دبع نع يبا ينئدح
 د ةيلوتب مهدقو روصأ لا ديرب وهو ةفوكلاو ةريا نيب ,ب يدحو هللادع 5 ناماس يف خا لضفلا

 أ نائاهعمورعاشلا ةليخن يبأب وه اذا كاذ ضورب وهو يسوم نب يسيع علخو دهملا يدهمل
 ْ عاقمقلا ىلع الزا' تنك لاق يرا ىذلا اذهام ةلذذع انأاي هل لاقف هعاد. نوليحم مهوديعو هل

 000 لآ نإ نمؤلا رما دلع مزع ايف اربع تلقف ةرارز ني دسم دلو دحا دعم نبا
 |0010 ناك ذا يدع نم ءوركم هلاي الثل هثعب لوختلا ينلاف ىسوم نب يتسع عزنو دهعلا
 |0000 كلف هدرو هل نحاو ًالرنم هلزنف ةلخت يب اب بهذا هللا دنعاي ناماس لاقف

 | روصنملا ىلع هلخدأف ةلبخن يبأب ءاج ةعيبلا موي ناك املف ربخلا هربخاف روصنملا ىلا ناماس
 امف لوش قلا هيديصق: يضو سانلا سور ىلع رعشلا دشن اف ماقف

 دمح ىلا اهفلحزو يسع هيلا, د16 0

 3 دي: نم يدؤت ىح * دهعم نع أدوعم يدع نم

 يسموه نب ىسيع فرصناف دهعلاب دم عيبا هو لاق مهرد فالا ةرشع روصاملا هاطعاف لاق



 (أ1ةأؤ)

 اعاف يرذات مار دق ىنباي لاقف يلا انمج لاقىسوه نب ىسع نب دواد ينثدشخ لاقهلزن ىلا

 لاقف عولملا ىنباي لبال انلقف دوقفملا باي مكل لاقي وأ عولخلا ىنباي مكل لاقي نأ مكيلا بح
 ا ايبالا هذه يتاا ةدرصقلا هذه لوأو ىنباي اب متقفو

 دوعلاىلالل اراركت كاك 5 0 .أ ينسي م

 ددوتلاب دولا نيشلط واو # ةروللا 2 كلا ك1
 دهمت مل نأو نوم 2 * دحر زا|يفوردلايف ن> رو

 دقرملا ديس اهاير ناك # دحتم ناعم تاذ ةيد

 3 ملنم لءؤيباصتلا فك * ددنء> يريفيعازألا اير

 #* ددغت ف ضمه: ةنر # دب يداب ءارذ كلغ دقو

 2 دامالا بابشلا يف ىضاهتا دب *
 دنيدنبالو يدي يذلا ىلا *« .دنعاف نينمولا رمأ ىلا "فل

 دقنل تده نايذلا ىلاده هيرلل راكلار "ىلا 0
 #3 دعشي مل ايعاوما ةدف د1 :

 ريا ردص يف تضم يتلا تايبالا دعب 0 ةعيبلا 8 يف لوقو

 دهشن مل نارنغ انغرف دقو * . ذر الا مالغلاب انيضر دقف

 ددما ددمأكلوق انمءسولف * كو ١ دّقعلا نأ ريسغو

 #١ يددلادرولاةكعدكانل تناك

 دعوا ادع رضاط اانمو ف
 00 اهم ةعبنال دانو

 هدا فرو تش اك عنداو *

 دلةملا قبايسلا ءادر وهف # دري ءادر كنتم هدرو

 ددرت مل تاقندقواو تداع *« دق ناك اها: يو رز ناي

 ٌدشنمو خا نم يرد هلل * دغلاثيداحا ىرك يف لوقا

 « دوسالا يشيحلا طح تان وا *

 ام لا ا دمحأ انثدح لاق يزارلا د2 :نب هللا دبع ينربخلاف ةمالد ابأ يف ا

 تغليف ةماعلا امدشانتو ةصاخلاو مدخلا اهاور يفأأ ةديصقلا هذه نيا ةلء 0 نأ 1 قالا

 قى هل ترهلاو اهأب نإ هد_كناف 4. 3 | هك 0 ا ى.دعو هب اعرف 0
 نك نك

 نكلو داوم قى لاق مث 3 روربسلا هيف 0 تامدعف ل وأ لاق اه 1 ما امه اس

 0 راثسلا زامل دلولا علب ام فا هتاضرمم نم تفلبو كمع تررس دحقل كير نع نأ!

 | ىقحل تجرح ملف ةليض وبأ ينريخأ لاق نيدتوملا نء نأ امو اذا :تالض دسقل يسع لانا

 نا صتل يرءعءاف نءالاع 5 نكلو نيلمؤملا رع تورش دف تأ امأ لاَقو ة ةيسش نإ لاقع

 تلقف ءاهسلا يف املس وأ ضرالا يف اقف غتباف م مل نئاو اري

 اىل لاق روصاملا ىلاوم ضعب ( ىنثدحو ) ىنئادملا لاق * بد._لا رصو اهةلاعم تقلع *



 (أ1ةؤ#8 )

 | دع نإ رابجلا دبع َندخ كلذ يف ءارعشلا لوقت نأ 0 يدها دّدعل نأ رودنملا دار ا |

 هلا ليصأ ال .اوهش ب تقاف رفمج يبأ ىلع تءدق لاق ةليخت وبا ينئدح لاق يناملا هللا |
 نيب يدهملا مدقي نا ديري نيمؤملا ريما نا ةل ابااي ىتراخلا عيبرلا نب هللا دبع ىل لاقف |

 تلقف ديردام ىلع هثحم ايش تلق ولف ىدوم نب ىندع يدب

 ماركة نم كشدئرجام ما  اكامغ ىوتلا طش ىلع اذام ْ

 « اك با اه تيكش دقو *

 ايف لوق, ةليوط ةزوجرا رك ذو |

 كام دمحم ىلا ديسا># كذاذ كا هللا ةفلخ

 اكافك هتفك:اامكباو « اكاندا اط سانلا طظفحاف

 كاهاك اه تاقاوتاهتاقول « اكاذل رظتنمانكو
 نأ كيلع هفاخأ يلف يس وه نب يدع رذحا يل لاقو مهرد ىنلاب اب يناسوف اهانإ هندشنأف لاق |

 بروف ةليخم يأ ب اط يف يسع ثعبف يسوم نإ يدع رفعج أ عاخو ىناادملا لاق كلاتغإ 0

 ةدع هءعم ىرطق هل لاعب هل ىلوم هفلخ در هريخ يسع غابف ناسارخ 0 ْ

 | هب رط يف هقدحاف ريسأل 0 0 2 4 0 ١) كش هل لاقو هلاوم ن .

 | ,نب دلاخ نع فدو. نب مداقلا 6 5 نم تخساو ) ههجخو خاسو هلباقف ناسارخ ل

 اناا انآ زج لل برع نادم الا م 1-1511 ينأ ن ىلع نأ لح ْ

 ل اقلا تسلأ ءانخعالا نبااب هبإ لاق ةحادوأ ىلع نكس | عضو أملف هكا هذتكو ىرطق

 مأشأ ناك ام ايدنح كاذ هللا نعا لاقف كب دن. رص نآلا « بدتلل ضو ايقلاعم تقلع *

 ْ فق زك قح هناكم ميربال م و 0 ىلا ةءسح ىتلأو هه>و خاسو كر هذ مث. 5

 | ةمادق نب رفع> ) نرخ ) فرصا مث مت هماظع الإ هنم قبب مل يت> - ماقأف هش رويطلاو عابسلا

 | ينال ت تاق لاقهسأ نع لسه نب ديعش نع ىممصالا ين خ؟دح لاق ناد حلا مت>وبأ انثدح لاق

 | ضيقوهبلق عطق يذلا هلل دمحلالاقف لتقف ل.غال بال تاق ةق فتح لاق ةل. كوبا تامل

 هلو هبلغف شربالا يجاه ةلي ا هدعلإ ىنايحأو- ةنم ين>| 1 همدكفسو هحور |

 1 هديب وح
 ريطملا مويلا يف رد 212 نفل ىلع ةلخف نعلو

 ريد_غلا ىلع ةاطقلا ىشث6ه © تعفادتف اهعفدف

 * ريبلا ي اغلا سفنتك تدق ا 0

 يللا ددحأو ورع نع يطسولاب ليقن يناث مهاربال ءانغااو يركشبلا لخنمال رمشلا |

 مد هبساو لخنملا دا قو

 | مغ نب ةاوس نب بمك نب ورمع نب تلفا نب دوعس» نب لخنملا لاعبو ور نب لخنملا وه



0- 

 دوعسم نب لخلملا هنا ةباسثلا مع 7 م 0-1 ركشإ ا

 ركشإ نب بك نب بيبح نمنع نب بيبح نب ةبلث نب كلام نب ةاوس نب نطق نب تافا نإ

 مدح نب. يدع نب ةبانأ نب ورمع نب سيق نب تاركا ىءلحتلا وه يبارععالا نبا لاقو

 ذا نب كاملا. ناكو ةلهاخلا ءاردش نم لقع عا ركشأ ناسك يد

 اهرما يف هلادذب يس لبتلقو اهضامنجو لال فو ردا ا

 ايح هنفد هنا لاقيق مولا ىلا ةقيقح هل مع / هرب ضح.غ مث هسح لب ليقو هلتقف

 هليلعيمو كله نم ههايشاو يزئءلا ظراقلاب هبرمضت مك لثملاهب برضت برعلاو هقرغ هنا لابو

 ةمرلا وذ لاقو ري

 لحمل اانا نيد أي تيسلوب هن اعلا عباتلا عمطت يت- براقت

 بلوت نب رعلا لاقر
 لل_املا بوي ىت> هتوقالت * مهريعب نع اوقلطااماذأ ىلوقو

 لاق ميرك نب هللادبع ينربخأ لاقريهز نبدمحأ ينربخ-ا لاق نابزرملا فلخ نبدم ( ينربخا )
 تيدته ل قو ةيوام هاو. ةدروشملا نا لخيملا لدا يد نك لف يانا 2

 ةراح ني ردملا نب دودالا وهو 5 هل لاقي اط مع نإادنع تناك ةيباكلا دوسالا نب رذنملا

 مويتاذ ساجف اهةشءف يمخالا كلللا رذنلا نب رذنملا اهارف اهنامز لها لجأ تناكو ياك 0

 أ رملا ىلع مشي نأ لجرلاب حيفا هنا م رذاملا لاقف ةدردتملا لا ملح هعمو هبارش ىلع

 كنت طا ةاطت ناكل لهن اف ىعالا 8 ةردش هتيحلالو هس ٌ يف قبال ف َر> اليوظ انامز

 قلطف لاق اديعهنخاص لع اًمهمادحاو لك ذخأف مأ لاق يماس ىن أسما قاطاو ةدرجملا

 جوزتت نا يماسإ قاطإ مو رذاملا اه>وزتو ةدرحتملا هن معا ع قاطو يماس ا رذنما

 كلذ ركذي ينايبذلا ةغبانلا لاقذ رذاملا ني نامعنلا هنبا مأ هو امححو اءلح

 ما وذ عادخلا اماه يت> * در>ةر> نع اءاح اوعداخدق

 مهد اريصق. ناكو هبا رذلا نب نامعللا ةدسب اه>وزنف رذنملا نب رذنلا تام مث لاق

 لحتملاو اةيفع الدمج اكو .ينايذلا ةفيانلا همم برشتو هسلاجت نم نظن
 هتديصق لاقف اهفصوب هرما نامعنلا ناف ةغباتلا امآف ةدرجتألاب مّن ناكو اليمج ناكو يركشيلا
 اهوا ينلا

 دوزم ريغو دازاذ نالت # دتغم وا غار ةيم لأ قم :

 لاقف شح اف اءصوو |[

 دمرقم ريبعلاب ةسللا ىنار *# فدهسمىف تنعط تعط داو

 دخلا ءاشرلاب روزحلا عزت # فحصتسم نعتعزن تءزئاذاو

 ك يْآ|ِ#1ِ جي بيب ببيببببيببيييِِِبِِبيبيٍي هِي سس 77772777

 هم با ضن يح ةغاتلا لقب قاعتلا مم نياعم م هاله لاقو كلالذ 0 لافتا راغف
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 (١ه4)
 بت اا ل ل 11 10 هن عل ام و ب سس ناد م ع سمس تما ع مصمم ص حمم ١ صممت ع م

 نع ةنلح نيمالغن اء تدلودقو ه اوءو د رحتملا ىوهع ناكو هن لاح لخملا الخو

 جر لب ىبارعالا نبالاق هتاوزغ ضعبل نامعتلا جرش هنماعهلا لوقت برعلا تناكو: لخنملا

 هتلم>و اهلاخاخ تذخأف نابرعدي العحو اق هتلخد أف لختالا ىلا ةدرحت لا تثعبف اديصتم

 و هب اهماحتا ةدشنم هل> ريف يذلا هلاخاخ ىلا الان كقف اهرعش تادساو هل ريف

 اذ ادلتلا نم ةعرح نم لجر ىلا همقدف .ذخلاق لاما كلت ىلع اهارف كلذ بقعب نامعتلا
 هياع همو5 ضر لخملا لاقف هلق يح هبذعف هلّدقب هريماو ىكع هل

 ايبا اولتق دق موقلا نأب * ا دل

 ايدص ادبأ مور الف * 2 نمىلاور اشتم ناف :

 الاخ سلا وحتي يسوقوم# ريو لش ىدتا طسولط اضيالاقو

 لاسالو دعي ف.س الب #* انصغ كتلتق قال رايد -ةدرحتلايفلاقو

 لايخلا ىلعديزي ليخهل * يح نيعيف 2

 زيطملامويلا يف ردخلا ة * افلا ىلع تلخد دقلو اًضيا لاقو
 0 ورا فيلا لفت هانا مماكلا
 2 ىلا ةاطقلا يشم * تعفادتف اهسفاد

 يلا : يك خ2 تيم يعلو

 ا 21 1 له لكحم ام قلاقو كمر

 يرياسو ينع يثدهاذ كيح ريغ يحس س هام

 ريسالا يناعال دزهاي # لئان س له دزهأب

 2 افا و < قبو ايحماوت“ <

 ريغ_صلابو ريكلاب ة ةمأ د 1 0 دقلو

 ريرسلاو قءروْلا بر * ينناف تركس اذاف
 ريعبلاو ةهيوشلا بر *« يناف تو اذاو

 ريصق هلق سد ل ل مول براي

 ديعس وبا ىنربخأ لاق شفخالا ناهاس نب ىلع اضيأ ةدرجتملا عم لخملا ربخي ( ينربخأو )

 ةرجاف نامعنلا ةأيما ةدرجتملا تناك لاق يلارعالا نبا نع بيب> نب دق نع يركسلا

 امهنأ لاقي .ناكف لخالا نامثي نيليح نيسالغ نامعنلل تدلو دقو لخنملاب مت تناكو

 0 موي نامعنال ناكو مهد ا 0 رمحأ ناممللا نك امسو اليمح ناكو هم

 كلذ يف ةدردتملا يآ ناكو هقرافي ال هلامدت نم لخاللا نكو هيف ثكملا ليطف هيف

 ةدسيلو هئيحمي اهتذا نامعتلا ءاح اذآ يت اهدنع ليطيف نامعللا هبق بكري ىذلا مويلا
 عايد ليدي ناك © لجفلا اهااو موب تاذ نانا بكرف هج رحت كلذب ةلكوم ال
 ت10 ٠ 707017101 1 تن0500: 1 تاك 2157208 هن 736 ا 1057: 11115179127 22 ل ا جر 7



 0 كعب حت 94 52

 1-0 ةتونع ننازوت 2 ا ويد مد وو حام تا
 1 مدع ومر ا 9

 نقلا هس ال ا

 بقر نع ةدياولا تافغو اهلحريف يرذالاو هل>ر ىف هيتقلح يدحا تاغ ادق ت1 و 0

 هثكم ىف لطي ملو ذئنيح نامعنلا لبقاو دعب برق نكي مل هيف“ يجب يذلا تقولإ نال نامعتلا || '

 هذخاف ديقلاب هلحرو اهلجر تديق دق لخنملا عم اهدج وف ةدرحتملا ىلال> دف لمي ناكاك |

 لاقو هلق ىح هبذعف مك خ نم لحَر ىعو هيذعيأ هحس بحاص بكع ىلا هعفدق نامعتلا ا ّ

 هينبا ىلا اب ثعبو تابالا هذه ت وعنا لق لخنالا ْ

 ايبأ اولتق دق موقلا نإب * ينعني را غلبمنماالا

 ايدك ادبأ امرأ الف * سكعن 50 :لناو

 افق يف ةلممصلاب ع نءطيو .* دعم فت ء يف ف وطي

 حصأ لوالا لوقلاو لخنملا لتاق وش دنه نب ورعتا 00 معزو بيبح 2 لاق

 هلوق اهوأ و ةدرحتملايف اطوهب ءانغلا اهنه تلا ةديصقلا هذهو

 قروصلالاو 3 ءاا و“ « يريسف يتاذاعتتكذا

 يريخ و يعرك ىرك ذا و يل# اه لح نع ىلاست ال
 ريسكلا تيبلا بناو# -# تحوان: حايرلا اذا و

 يس لا ىلا اج نع ينتيفلأ 2

 ةيراعاا حدقلا وهلب لاقيو انسح حلصإ مل يذلا حدقلا ريجشلا || '

 يرررح ىفأ وأ يلدا نيفاروبأ هل * '
 روفضلا ةلئاح ءاح وه * ةراطخ ةلالحو #

 « ريسملا ىقاب هلا ريس # يصو دق ثعشاب ودعت

 ريص نب ةمقلع كنلأ قف رراعلا روظ' لع الش

 رودخلايف سناوالاو اب * افصلا موكلا بهاولا
 ريخكلا قلجاو_نسعلب 2 نح كيتا ف
 روك دلا ساللحا راثلا رحراوك سراوذو #*

 رددلا ةمكحم لك يف # مهضب رباود اودش

 . # ريغمال ثيللا نا * اوددتو اوئلتساف ©

 روقدلال ثم سراوفت # ارهضملا دايلا ىلعو

 ريثكلا علا“ "نفع زب اغلا للخ نفت رح ردي

 ريبعلاب -تاوقلاو- كتله! نما ىسف تين
 ريحتلا مدك كئاصويكذلا كسملا يف نلفري

 روزل فكعت مل مونت لا *« دواسأ لمَ نفكمي

 ريطملامولا يف ردخلا : © اتفلا ىلع تلخد دقلو

 ريرخ ايفو سةمدلاىف لف # رث ءاسنطا بعاكلا .



 (ا؟هكذ)
 كت جا عميس سام ل ج6 ت1 هجم دعس هع نص يدمج ميم مدعوم ممم صعد ع هتف دب فجل هد دج حسك 0 دم للا ملم

 ريدغلا ىلا ةاطقلا ىثم # تمفادتف اهسفدخ

 ريملا يللا 0201 تا ا

 رورح نم 00 نلت ان تاهو تدم

 يرشو ىنع يثدهاف كريح ريغ يحسج فام

 ريكلابو :ريغصلاب ةم. © ادملا نم تبرش دقلو
 اك دلو ةتلطألا قلححلا كيرش انقلو

 ريشالابو حيحصلا دسلاب را تبرش دقلو

 ريدسلاو قنروألا بر *# ينناف تنكس اذاق

 ريعبلاو ةهيوشلا بر * ينناف تو اذاو

 « ريصق هيث اهلدق لختءال موي.برال ا #

 ةديصقلا هذه يف ديزي نم سانلا ع ندهو

 0 ةحيم ةياور يف هدجأ مو
 ااتكلا لقول هللا باتك « !بالك ادشن دق ناخيش نأ

 اناصاام بالك يناو الف © ءالأ يف ضر_يف هدشانا

 سم يآ هءسأو هةدنص يلعس و ١ لمر صهاط نب هللأ ديعل ءانغلاو ينرلا الا نب ةيمأل رعشلا

 . 0 هيناغأ عماج +: هي هاط 0 هللا دع نب هللا ديك ه 1 اهل ندللا نا ىئاشولا 0 هتيراح

 مهارب | 3و قحسأ ن 0ع هيبا نع قع نا كو 00 !| رادال 4. و ءانغلا لاف ىلا مقوو

 يف عاصإإ راع و مهرأو>و 0 ةريغصلارادلاب هنوذخا روديف مص امو حاش هتراحو هل نع ع

 عدنج نب ةئيز نب ةرهز نب توملا لسارس نب هللا دبع نب 21 ا ا وه

 رم نب شاملا نب كرات نب ةعزذ> نب ةكردم ني ةناتكا نإ ام دبع نب. ركع نب ثنل نبا

 هموق تاداس نه ناكو مالسالاو ةياهاملا ل سراف ىعاش رازن نإ
 ناسرف نم ناكو مدلا قعال وبأ للاي خأ هل ناكو ةروك ذ- موا مأيأ هلو 000

 ل عع رسأف ملسو هب هيلع هللا ىلص ي ىلا كردأ 5-5 5 نة تواك هنو مم أرعشو هموق

 اذه هلا ينادثلا ورمع 3 "كذا رعش هنف هوبأ لاق م هيلع هللا ىل< يللا ىلا ر>اه مْ

 اذلك يف” ءريستو :سرفلا لاتقل قارملا لعأ عم .رعشلا اذهب هيطاخ امنا أ و يو اراقلا
 هّتعاط ,هتمزالموهيبأ ةلصن يلسو هب هيلع هللا ىلص 0 هربخ يف ورم وأ لاق اذه دعب رك ذب

 امد هاب هناباتذي هاون ناكف ةلبالا ىلع االك لح.ءتسا باطلا نب يع ناكو

 ارو هلييورل 2 اهنعرأو اناس لاق هتاتل نع اقنضف ازكو هلع اطبأ مث ةنس ل



 ( ١هال/)
 يي ل آذآ

 ور 5 نم مهو ا اذهو تاق ىفأ 1 يتح ةدم الا اءهعم ثياب 05 ف اهلا

 هريمغو ”اكلذأ يف هربخ و انعام ىنعتسا مث ةلبالا دايزل يلو يتح بالك شاع دقو

 ينادح لاق هب نارا ل نسحلا ناف 6 رمع عم هربخ امان ىلا هلا نا:ائوه

 ريبزلا نب ةوزمع نع يريززلا نع ىلذولا ركب أ نع ينئادملا ينادح لاق د# نب ثرحلا

 ده. اه ءاقاخب تاطقلا نب ربع ةفالخ ىف ةئيدملا 1 9 الا نب 2 نب بالك راش لاق

 يف سنا كان معالا يأ امطأسف ماوعلا نب ريبزااو هللا دنع نب ةحاط موب تاذ ىتا مل م

 ةيبغ تلاط املف فعضو ربك دق هنأ اكو 0-0 هانغأف رمع لاَ داهلا الاف مالسالا

 لاق هنع بالك

 اباتكلا لبق نا هللا باتك * ابالك ادشن دق ناخبش نمل

 ااآ اه الك ناو ذا أ
 اذلك اردت ملا ف
 قرافف *

 ءابا يف ضرعءيف هيدانا

 داو نط ةمامح تعحس اذا

 ءافتكم ف

 هأآذب ةشءع رص كابأ كازا

 انامصلا اه عابأ 4 0 « هيلع اقفُش هرهم حسك

 اااطو اطخ هخيش >اهم 1

 ايارش اه عيتسام كمأو ان

 لاق مانصالا ديمن نأ ينبو ينينحاو لجو نع هللا لوق نم دتحاو هنحمو ةنحم لاق

 ابارط ايزش اقثيأ قراظ * اذيش كابأ ككردق ِكناذ

 ابارمسلا عبتي ءاملا يغاك « يدب رجالا ساّبلاو كاف

 ْ 0 هانأ مث هيلع اطيح طابو يأ رتهاف ة-يهأ لاطو ابالك ددرب مفر ,ع هتاسأ تغلف ظ

 ْ فقئوف راصنالاو نوردحاهملا 0 مو هيلع هللا ىلد هللا لوسر دخت قررا

 لو اعلا مهيب هيلع

 ىقالأ ام لذاع نيردن الو # ردق ريغب تاذع دق لذاعأ

 فاردعلل هحوت ذا ايالك + يدرف يتاذ ذاع ا

 قارفلاب نذاو دغ ةادغ « بالك نم ةنابللا ضقألو
 قالتلا موبيف نك رلا ديد 1 رسل وو رسع ٍِق نايتفلا ين

 قايتشاالو كيلع ىتةشالو #* يدجحو تراب ام هللاو الف

 قانتعاو يريتحكمذو #* انوتش اذا كيلع ىاقباو

 1 لن ا 9 « دحو ماطحد اولا قاف ولف
 .س ىلا 0 3 #« اير قورافلا ىلع ي دعتسأس

 قافد ىلا نيشذالا نط * هع ادهحم هللا وعداو

 قاوز امهاه نا : * ايالك ددري ' قورافلا نا

 كرب نم غابام لاقف هيلا لذد مدق املف ةنردملا ىلا بالك درب بيكو اديدش ءاكب ىبف لاق
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 اكل رنغأ انلأ نلخا نأ تدرأ انآ ا و ءلعأ هلك آو « رعا كك لاق كباب
 هرمدل فءض دقو يداه هلت د اق هيلا هب ءاح نم هب 1 ىلا رمح قبعف هب رقسأف 7 هلب | يف

 ممأ تلقةخاح نم كل لوف لاق نينمُؤ !اريمأ ينارت 6 لاق تالكابأاي تأ فك هل لاقف ينحناو

 اذه. نه غابت لاق مرح 5 ف 2 نا لق ةمض هكا ةمشدنشأف انالك يرأ ثا يتكا

 لق اهلي هلادشنو لعفي ناك اي ةقان ةسال ىلتحم نأ انالك سعأ مث ىلاعت هللا ءاش نا 0

 نينمؤملاريمأاي هللاو يأ لاق هف ىلا اد ةنخ ملف الك ا( انه كنوذ لاقوءانألا دع هلوانق

 كانثح دق ارضاح كدنع بالك اذه لاقو رمع ىف ءانالا اذه نم بالك ةحمار مثال ىنا

 كو مّزلا 6-3 لاقو هرضخ نمو ىكد ره لعجو هللقو هيلا همضو هنبا ىلا بئوف هب

 هةعم 12 0 هنأ 36 هقررصو هناطعا هل ك مدع كسفنب كن 0 مح اي اشام أهيمف دهاش

 5 يأ ةئاه ل هلتناك ةيمأ نا ير 6 كينهس ينأ 0 تذدسلاو:) 7 تاع ىد 5

 ينب نم سماس يف فقلت ةليلو .عرقلاب ةليلو ءاعقرلاب ةليل لايل تالمث يه امنا ركب 0 3 لاف .

 يف ركب 0 هلب | يجب + نا ىلإ مهدتع ماقأو هوراحاف ةئيزم ىلاف هو>رذاو كلذ ةعقمإ 1
 'ء ةئيزم حدع لاقف

 نام لبآ. ىلإ يوان اه هعاس وجرح أو ايلا اهفنكن
 حانج نم اهف ناك ام ىلع .* اهاهنم ةنيزه ىلا ناكف

 حالص ىلا نيمتني قئالخ * اف ناف انا نكي امو

 حامرلا ةمسقعق تحمي عارت ركب نب ثنل يف يف اموبو
 يخحالس ىناقثي رادلا ءارو: * اريك اخيش 0

 حاقو دنع ةعئم يذ ىلع * يناعد اذا خيرصلايت | دقف

 حالو لكتؤم ناك ام ىلع #* لوذخ ةصماؤهىخحارشو

 نع يناببشلا ورمع ىنأ نب ورم نع لذزألا هللا دبع نب دمحم انثدح لاق يمع ( فربخأ )

 م رمع لاق ورم ىلأ ن ع ةبوت وبا انسدحت لاق نايّررملا نب فاخ نب دم هب ا 5

 هش ثدحي وهو هموق ىدان ىف اسلاح موب تاذ ناكف فرخ تح دا الان

 ىعارلا كحضف ههجو ىلع طةسف ضهيل ماقف هنمبحءتي هموق ضعدل 0 ىعار ىلا رظن ذا

 لوقي .اشنا امهار اءاف هيلا هاننأ لبقاو هنم

 ناف ا علاامون ه# ناغ اكنغ ىنا ةبنمأ يف

 نايس نكتلاو 8متا امناف * يربك اظفحماالا ةيمأ ينب

 ناعوت نابل 2 رتلا نا * هب. ناهذت تارتيفاوكل ل 2



  2-0000)4ه١(

 ناضلا ىعار ىنه كبيري اذام *ينر>س ناضلاىعا رلادرق تحبصأ

 ناو يدادجأو 00 * ىناس عبات نا يريد ل تيعا

 0 اهحأو فاسالا خيب اينو اع ض رأ يف كنأ ب قلو

 ناولأ باححأ اهب ردي الو * اهب نائلاكلا | مانيال ةدلبب .فئئاطلاب عضوم نادل

 ةقاوكلايربنملا لعملة طخ قدبلع تاتاواع بلاط يبأ نب ىلع نؤملاربما (ملكتامالا و

 لاق ةيثنب رمح اند الاق يرهوجلا ز زيز» كا راع نب هللا ديبع د (تيَح)

 تديش رايخلانب يدع نبهللا ديعلاق لاق دعسنب مهارب ربا انثدح لاقءاحر يبأ ن د

 امدح ىم لاقيف 1 املف هيلع 00 مالسلاهياع ىلعىا يلتناك وف ةركلاتينأ منيا 1

 [نيعكب هدجازا تيبحأوةجاط تئج ينءاج لكتاقف ةجالم انشا 1و1 لإ مأ نياايكب

 ىلعاذا ةفوكلا يف د>.ملاب امو نأ انف اًثيدح هن دحأال نأ ع ينادش ثبادح نءعهتلأسو 1

 سانلا ع.تحاف ريذملا ىلع ساجو ةعماج ةالصلا لوق, لعجحف هل انرق ٍبكنتم هياع هللا تاواص
 هللا دم ماق مهنه يضرو سانلا عمتجا املف ربأملا تناح ىلا ساط سق نب ثعشالا ءاحو

 سيلاملسو ةياع هللا ىلا لوسر نم ىدنع نا نومحزت مكناسانلا اهيا كاقمث هيلعينئثأو
 هذ ةفيك اهم جرخأف 2 6-3 ماد مه يف رو يفاف الأ يدنع س مل هناو اللا نانلا دّتع 1

 ةنعل هياعف اندم و 1 56 م مهاوس نمىلع دب مهو رق ناك نوملسملا

 ابعد: كل.ال كيلع هللاو_ هذه سنك نب 0 هل لاقف 4١١ نيعمحأ سانلاو ةكالللاو هللا

 هللا ةنما كياع يل ام ىلعام كيردبام لاقو هرنصب هيلا هيلع هللا تاواد ىلع ضف لحرتت

 مالسالا كرسأ ذقل' هللاو رفاك نيا-رفاك:قفاتم نبا قفانم كئاح نيا كئاح نيتعاللا لو |
 هللا د. ءاي لاةفهرصا يلا عفرم كلام الو كَ 5-55 امهم دحاو نم 0 الاف ة ص رفكلاو 00 : 3 ١

 ناضاا يعار ينه كببرب اذام *« يببماي نأضاا ىعارل انقتحبصأ

 لاق كلذ 0 وه لاق كنم اذه عمسأ نا 5 هللاو تنك دق يعأ و تنأ 5

 اسرد الو اديد> ىنم تقاع الو # ةلاقم نم اهدعب نه ىل لق اه

 بالكدئب داع زكسالا نب ةيمأ تام لاق ينئادملا نعثرملا انثدح.لاق لعن نسحلا (ينربخأ)
 ءالونإ دايز مايأى ا ىقاو ةربث ا وقدهشو مهزافم | 0 نيملسملا عم وزغي ناكف ةرصئلاىلا

 ا قيل عمي ناكمالسلا هياعللا ي يندواد ناثدحي يصاعلا يأ ننانعز امه تالق عمسفةلبالا

 ( نوكر نإ ًالادل رمش الا نمو يع الك دس انام مكبر اوعدا لو#ي رحسلا

 ىنئادملا لاق هافعاف هلم نم هافعتساف دايز ىلا ىتك بالك كلذ عمس املق اشبع أذا

 ينأ نب ىلع نع هفيح> يأ نغ يعشن نع هدنسإ يراخبلا هاور ثيدخلا اذهو )١(

 7 3 له 4.« :ءدللا يذر ًاملغدل 1 لاق هم 4 تدوس ىوءشلا قدك لاق هنع هللا يدر بلاط

 لدحر يطعن مفال | 0 رقلايفامالا م ءامةمسنلا ا وةملا وافىذلاولاقثنآر ةلا يف سم امو يد

 هأ رفاكب ملم لتقيالناو ريسالا كاكفو ل قعلا لاق ةفيحعصلا يفامو تاق ةفيحصلايفامو هباتك يف
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 هموق رافغ يف 0 قد ناد ناك يئادشلا ورم 5 لاقو هيلا ةبوسل# ةرصنلاب بالك لزت مو

 نب عدنج يف 0 ل كدر لاق از نب سأ كيزمأ ينب اميمح

 مهترافو ثل

 امحاو نئاوثلاباداَثتر'أو ءاضراكيلاوم نعاس تيطدقل

 اف انكفاو تلال عسب رلكو # ةوتش لكح يف رسصلاب انللعت

 افرك رق كر هنفل < اهامار كاجو انس ٠ الولف
 .انثدح لاق ريهز نب دمحأ ىنثدحلاق ىلعنب نسحلا ( ينربخأ ) راغصلا اصلا ضيضقلاو ضقلا

 ا سحب نأ ناو م ىلاستك ةريخ ةياواعم فرع املف: هلا ةمقدق الام هلا عفدي نب

 ريدخلا ن 2 40و ناو سم كلا ءاخ ريب زلا نب هللا دبع ريدا غابو ناو هسيش لاملا يدؤإ

 هدو ينا هللاو لاقو هنع لاملا هللا دع عا رم قاطأف يت جهد يف م كلام لاقف هب هيدحجت

 ياللا 1 ةيمأل وق لثع 2 93 ريغ هنأ رعال يناو هنع

 اضتابرت نخل موق رج دقل -# انحامر دجوا!لكيسأت الولف

 0 صاعو نادملا ديع نب ديزي . عمتجا لاو سك تر ا يع! نك اعد يلكلا نبا لاقو

 صاعو ديزي امطشن | كه نع لمح | نم تنيهمهو ر ال 0 مدقق 1 موك ليفطلا

 ليفطلا نب سماع اذهو نابدلا نبا اذه لاق نالحرلا ناذه ند هلم أسما تالك 5 تلاَقف

 لاق هللاومن تاق ' ال1 251 كس لح لاع اضاع فرعا الو نايدلا نبا فرعا تلاق

 جح دام سمرو بيثكلا بد>اص نادلا اك ا لاق قدح ديرب لف هنخأ نبا اذهف

 0 لاق ايهذ جرذال هيتحار كلدبو امد ا 2 هعباصأ بوصل ناك : ندو باقعلا ماكمو

 لاحرلايدحو ةئسالا بعالم ىذ و 0 ل 35 0 مز> "الا يدج صماع لاقف خد 2

 له صماعأي ديزي لاقف "الم انرعرأت نان لو يح لص خع عد ! خس ةيمألاق لزرق 5 سراف يبأو

 ١ كموق ءارعش نإ يعل لوكا اللاق 2 ند لحروملا هح دك لدحر يم وق نم اىعاش ل

 نكروا ناي فيس وا ناع درب وا ناي م كل لهف لاق مل لاق يعوق نا 3-4 نولحرب

 لاق مث ماقو ديزي ضهف مأ لاق انوكلمت مو اكلم لوف لاق اللاقف ناع

 جحذمك انزاوه ناخنال * لدم نب ركس الا ن نبا يأ

 * جزمملاك ضح ا حيرصلا الو *

 ليفطلا نب صماعل ًاودع ناكو قيقعلا نادود نب ةرمه لاقو

 ديرب يصاع نم يذلا اذام © ديزياي كنع يرعش تنلاي

 دسيع مأ نحت نوةلطمأ * ديتع مهرفن موق لكل



 « درطا انداز دينع لب ال *

 كلذ يف ديزي كلاقف اديز. ةيهأ جورت ٠
 نات_سولا ليفط نب صماعاو # نازحالا قراطإ لاحرالاب :

 نامعزل دعب تراصصو 11 *# 5 هموق ةوانا 3000 :

 # نايدلا تئحو ل » اهلك ن زاوهن:سراوفلاتدغ : 1

 ناعو ينازا ةم_-دلا م>ض « دلاوب نيملا لضفلا ىل اذاف نا

 نايقو ىدن و>ابابشلا ضغ * روهنم سراف كنا ماعاب

 ينادي. هلدومست يذلا نود 18 لررك سرا ناقل رع
 ناليع ىنب يف ةلو_ضفلاب كل * ةرقع صاع سراوف تسي

 نانق لا يحو بابضلا ينبو * كلامو سيما ين تقل اذاف
 نارا مر ءادعالا عفادلاو « هيساب هوثملا ءرملا نم لاساف

 ناح عرفو 3 1 ا هموآ سراوف يف ةداقملا يط»ي

 هل اني ليفطلا نب صاع لاقف
 1 وني“ ذي : «يضرانوو «ىذاردتالا فراغا لارا 1

 ىلا نم ةيقلس ةزاباو هش قرد هر لع دارو

 د 2 ف ىمخالا ةواناو »* هل فو قر ناو 0 ام َ 1

,7 

 73لطس يرش. بف]اما هني 7 ةددعلا

 ناطحق ينب نم لئايقلا عدو * ةدصقلل ارمادصق كءرذب دصتاف

 قاع لك زد دل كن مف ةواثالا انفلاس ناكذا

 ينالاو-ةسسال] هوثملا تنك © اواو روطالا كتمطاقتءلذأو

 جيم ملو يماع ينب عاش تنا اولاقو نادود نب ةرم ىلع اونو سماع ينب ىلا موقلا عجر اهاف
 لاقف نايدلا يف

 ديبع انل مانالا نولوقي # موق رن نزاوه يننلكت

 دوه ءأبالا تدع اماذا # بأ وباو جحذم ضوبأ ظ
 دوم شا هل مانالاو لاقم #* رن ريغنترظ نايل لهو

 دوفولا انم ومها ٠ يم « انيطق و.سط لزن ملاناف
 ديكب اذ نم وأ هانلخلا رع :» . يفض مالح اللا بار شت لذذ
 دج 2 1 « انك نالبع ينباي اولوقف

 ككر رعش هرعشو نيب هدف دياوتلاو يلكلا نبا 3 نم عونصم ربحا اذهو

 دمح لاقو * ىور دق "يش نم بات كلا ولي ال 7 رك ذ اهاو موقلا راءشأ هيشي ال كغ

1 

 َّق ايلشلا و ع لاق هنأ 9 نم 45 خذءسأو ير 6 كيه سس 5 4 ىو مف بايع نا

 مط لاش 1 الا 3 ةيمأ طهر نزا وه نإ ركب نب كَ ل عدنج يفإ ند موق بيصأ

 أ, ده ل7 هلأ جدع صسعأ» اع عصع ا هتع 226 "عج <26 5 تا ادعم انج ١ تصمم تدع هاهو ص يس جو سس ام وم عع ص صم هس ع سم  ص ياسع عدمعم قال فن 26“

 ل حضر



 (1أ5؟

 قاطمملاينب هتوزت يف عيسيرملا موب حسو هلآو هيلع هلا ىلع يبثلا باحصأ مهباصأ ةئيز ونب
 ةعازخ 0 ا ه نامل يب نم 0 ا

 ملا نول.ع اه 2 رشمو اًهمام ةعازذ 0-0-2 مهلع لذ هناو مع ثلاوح ة.ماق قراط هل لاش

 يعاز 6 ل ا دو هيلع هللا ىلص يب
 رف# اهفتح داع ةحءنك « اقراط يعازملاو ينا كردمعا

 را 1 ا تلا ها اماكي هريس الع تملأ

 يا .هدلا نمموي وا « وكلحأ كي داص مهم وشتمش

 بحار < ذا عيجرلا مويو * ةلاؤذ موس 8 00

 رو ًاوابولت يع معو متر أت * مكمعو ليده يف 11 البف

 رهعي وديع ليدلا ةأرس م.م مكيسفودرأ موي كارالا مويو

 رقعو؟ ورح فوع نب بلكو * ؟ؤاسن لست دا ثماني دعسو

 ركنم يهدلا ن. موي هل سمأ رتهم ةعيبر نم خيشأ تبح ,
 , لاقف ىعازلا قراط هباحاف

 ودعت اىظن نم يأ ىلا +/ لئاقل يناو  يزدأ ام كرجما
 اورغو رش ناحل ينب لانو * تكلدأ ةئبز تناك نا تا

 اهباوجحم لثمتو ةيواعم ىلا ةلاسر يف سامع نبا اهمنادتياب لثمت بداويلاو ءادتبالا تايبالا هذهو

 راطعلا يلجعلا ىسوم ينأ نإ ىسيع نب دمحأ كلذب ( ينئدخ ) اهب هباجأ ةلاسر يف ةيواعم

 لاق يرلا لزءملا نب ديز انثدح لاق يرقنملا محا زم نبرصن نب نيسحلا انثدح لاق ةفوكلاب

 نينمؤملا ريمأ باصم ةيواعم غلب امل لاق فنحم وبأ انثدح لاق زاركلا ببعش نب ىحي انثدح

 لدق ةلااع تتكبو راخالا س تا را للا لاقل ين و الكحرب ىذا مالبلا ةيلع ىلع

 01 اهوانم ىلا رجلا نم نتاع نب | بتكو ىلآقو ذخأق ماس ىنب يف ةرصبلاب ىنقلا ىلع

 نم هب ترفط يذلا لث. شررق تالفغ نم سم: ةرصصلا ىلا نيقلا ىنب 8-9 كسدو كناف

 سعاشلا لاق اكل كنا

 رفح اهف:- داع ةجمتك * اًترثط ىعازلاو ينا كرما

 دزجت ليلا رخآ نم اهب تلظف ٠ اهعاركب ةرقش الغ تراث
 رعص أ رهدلا ن* موبي و.يباصأ 2*2 اوكماها كفي دص عه مو تعش

 وسو نط زجأ ملام ىنبنأ وهن 0 وع 0 دق نسما ناف دعب امأ ةيواعم هباحأف

 يعازحلا ىقراط ىعاشلا لق ا انتم نكيو اتم بصت م كناو ىأر

 00 يي 0 ىأ ىلا * قداسل ىناو ىردأ ام هللاوف

 وره نافل لو ٠ تكلي 1 ةتيز تاك نا: ف نع
 7 . 525 سس د بس سم مج سس تصحح متو معسل 3 22 22 ص م سم



 نى تا تاي 2 شط 0 لا ا ال

 . مس سم د سس م ع م سل

 ةيادرسلا

 لصقل وص

 عبرا قئالخ ينم مكل تاحو * يللا ن.تونددقل تربك نئلف

 ند طسوالا ردقلا نم هنو ورد 0 ءانغلاو بدطلان ب ةديعل رعشلاو لماكلا ند هضورع

 اضي اهئءاها رعيفرصنلاب لواليشت فمر. فخ ديعمل دقو قحسا نع اهارح يىفرصنلاب لوالا لقثلا

 هج ةرامتاو بتييطلا 31 )0( ةديع بن دسأ 1

 وزمع ينأو يهءصالا نع متاح نب عارف ا ىلا ىعالا نتاَنع ٍتيح نبا 2 مف وه

 نأ نب ةلعو نيدورتع نب ديزي هما بيلطلاو بشملا ني ةديع لكس ورق ناو
 مك ن“ ةانم ديز نب دعس نب سوشدع لاشو سمش دبع نب مج نب متدبع نب هللادنع نبا

 ١ اط لاق ةيلاهاحلا ياحب 1 اهاك م < لاق 5 ل د قرد دقو ةصاخ تدي نبا (لاقو)

 مالسالا هارد مرضخم وهو 5 مل دي# عاش ةديعو هنوديعل مهناك من مد منو 2

 يف كلذ ركذ دقو نادملب سرفلا هم. اوبراخ نيذلا نرقملا نب ناهعلا شدج ىف ناكو أف

 اهلو أ يتلا هن هن بصق

 لوغشم رادلا دعامع ل 7 #«لودومر 2 وذ ل.> له

 ليفلاو كيدلا امف ةئيدملا 1 #« ةرواحم راد يف ةليو> :تلح

 ليمالو لزعال سراوف مهنم * ةيحاض مجملا سؤر نوعراقي
 لاق همص نع يمعصالا ى 5 نب ندر دع ينثدح لاق يدب يلا سابعلا نب دهم 02 (

 بينطلانيةديعلوق برعلا هنلاق تار
 0 موق ناب هئكلو *# دحاو كله كله سقناك اف

 لوفقالاو درب_لاو يركسلا نع شفذالا ناماس نب ىلع اندشنأ تايبالا هذه ماكو

 اسق يثري ةديعل

 اخر نأ ءانإم رو ©2801 هللا ءالس كيلع
 املس كدالب طحش نع رازاذا «# ةمءا كنم هتلوا نم ةحم

 امك عوف كان هنكلو ه« دحاو كله كله سيقناكامو

 ينأ نع ئزوتلا نع ينادياتشالا ناعوبأ ايدخ لاق سرد نإ نلف دمحم(

 0 نأ نسال سئملان ةديع نكنإوذنس نى كلاط لكر لقالق د
 هكر ىري ام ةمض هاربو ءاجطا نع عفرتي ناك هنكلو يعنم ينأم للاوذ كاذ لقت ال لاقف

 لاقو افرشو ةؤرصم

 بويعلا ولوأ لاحرلا بيع ىلع # بيغ رولظإ تاي 3 أرجأو

 سوماقلا يف هلاق هأ امدعتفمأ لحفلا 4.ةلع وأ اماوءابأا ناوكسن اذو بييطلا 0 ةديع ) ( ١



 0 ا ال بج مط يصح ناك وحس ويكاو

 ٌ كاللادبع نايا ا نع باعث ىحي نب لزم طي دفعا يراين سارا مال رس لس وع دخل اكسال يرابتالاجلاقابدحح (رخأ 0 ١

 لاقو ضاق سغامناك رنهم لدا م «لئاق لاقف فرشأ ليدانملا يأ ةناسل ارلاموي لاقنا و يم نب |

 لاق بيبطلا نب ةديعدعس يف يخسأ ليدانم كلما دبعلاقق عيبرلا رون اهناكنعلاليدانمنور 9

 ليجارملا محلب موقلل ر ءافو * ةيضعأ لاظانيصن انلزن ال

 100 .ىلغلا ريغام «هحئاط هئمام(١) رقشاودرو

 ليدانم انيديأل ٠ نوفا سعأ «- ةموسم قرح ىلا ان تك

 ةرورمذ ءايلا اهفدازف ىل- ارا ليا راب ينعي

 سوص
 يضذعل نك راو يغب نذخأ * 2 ىلايالان ا

 ضملوط دعب نم ىندمتأ * يذر ع نوط وي وط نين>

 ردنيلاب جزه ةبابنب ورمعل ءانغااو ىلحءلا تالغالل رعشلاز زحرلا ن 1

 هج ةمدسا ١و باغالا واخ 1

 وكب نب "ىلع نب بءص نب محل ن ١, لع نإ دعس نب مشح نب تاغالا ةسسق ن 01 رك ذ امفوه

 همالسا نسحو سأقمالمالا اهلا اللب 0 | مع ةيلها1لا يف رمع ني رهعملا 5306 سب اونبا

 ديواهمب ة ةعقو قف دوعشتساو الل : زاقصاقو نأ 1 0 ةفوكلا نإ هحوت نع فناك مث ر>اهو

 ينعماياو بر 9 نه لاوطلا ز .>حارالا 0 نه لوأ هنا لاقيو ءادهشلا رو. يف كانه هربقف

 الإ

 # دشن دق قدعأ باغالا نأ يبا ان أردت 28م هلوقب جاححلا

 يرخلا اذه ىردامو ةرخافملاو.ءادخلاو ب رخلايف زجرلا لوقت برعلا تاك نننح نبالاق

 «اخأ تي 0 كالي 0 نجلا دضق نءلوأ 00 غرف تاس 4. هاك

 نب روعم ا 35 ياي 0 لاق 6 0 ١ 0 نر ا

 زمر يمن اه اع دءصت ةدح رمت تاعالل تن :كلاق 5 00000 ىلأ نع ثراولا د.ع

 تلا اهدع تيك دقو * تاطاف يد 7 يناف لع تا مسن 0

 هللاقف دعس نب تتمك نب ورم ع نب ترحل .ى ينب دح ام دعس ين نم لحر هضرتعاف

 انفط موقلا بدسرام اذا ادع * مق دو ة ماش ند تدق

 عافسلا فارطأ يعرلا رار شاك #

 دايع نبدمم ىنادح لاق 4 هش ب وق انبابح لاق يرهوجلا زيزملا ديع نب 5 ) قرد

 ن0 لاق ىفشلا نع ده ىأ نب دواد نع بان نب رصن يئئدح لاق ىاهلا بيحب نبا

 هئم.هلوقورقشالاب جني ملاهو دزولاب م حلالا نم ه جضالا هي 4 د امهيشرقشاو دروهلوق 0(

 يرابنالا نب ارظنا| اذهريغريسفت هيقوع ءاهعم و هتحضنا اذا ءا مامحالا تثهما لاقي هدعطلب 1 1 حس. ضمت سما" همت دهكاطللا

 032 لا #



0055- 

 كموق ءارعش نم كلف نم تاكل نا ةفوكلاا ىلع وهو ةيعش 0 ةريغملا ىلا بالها كب 0

 ,كاقف .هدشنتساف ىلجملا بلغالا ىلا لسراف مالسالا يف اولقام

 تالقام يندشنا ال كلف تلك ةيلهاجلا يندب هنع هللا افع ا تكد نا هل لاَقف دانيل يا 5 5

 يف ءدهب .كحو نع :للا يتلدب ا هلاقو ةفيح ىف ةرقلا ةرو تكف دبل قاطنشمااس

 اهاعجو ةءامدمح تاغالا ءاطع نه رم صقر“ كَ كلذب هريغملا تكتف هدا ناك مالسالا

 رقاو ةنامده هءلعدرف.كتمطا نأ يلاطع صقنتا نينهؤألا ريما:أي عا ىلا سكف دل ءكطغنف

 اق ةشم' نب رع انتدح قاق. زيزالا دنع نب دقع ( قرخا) ةنامجتو قيثلا لع د
 يي حل سس سبل يي ى بيييإيإاياييسلل

 املف رمح ىلع للغالا ىل>د لاق يءشلا نع مساقلا نب ىلع انثدح لاق متاح نبدمح انثدح

 ” لئاقلاتنا ههلاقءار

 ادوجونانتع تلأسنقل :» ادق ما ديرت ازَحرا
 زهأو ةيئدلا :هنلع ددرأ نااةزيتلا ىلا رم سشكف كتطاأ اننا نلوال 0

 مل حاجس يف ىلجملا بلغالا لاق لاق مالس نب دمع نع ةفيلخ وبأ ( انزبخأ ) ديبلل ةنامسججا
 تاذكلا ةمايسم.تحوز

 يرقلا دول< نيعلا ين احوله * يملا دعإ نم حاححس تيل دق

 يرآقلا باد| نييءيحالا نم * يفا دق بايش ىف قيتءلا لثم

 يرتشا ام زيخيو محاب اشن « ان الو ةنهاو يذب سيل

 اظباظخ هع عيضبلا يظاخ * يدنلا ءارفذ حتي اش تح

 ىاص هيدرب نيب يطعم اذا # ىهلا مل نه عمج ا_ءاك

 « يدر دكا داي
 كا مكاوق ىلع يذع

 # يتم ريا انا 8 تأاق

 « 'ىلق نع ىل ةل قرافأ مو
 ينملاو ثيدحلاب امنع لازام * ىلك عبس اهدالجا يف ناك

 « يرأ تلاق هنيرت الأ لاق *يدرلايف ىدريفاسفسلاقاخلاو
 اضفلا ثارحم لثم اف.لاشف « ىلب تلاق هل_هدا الا .لاق

 السا كيسا تنك ءاياثلدو "يئؤتداوا انف باندا كوت

 ىوقعبس ترفض زو#< لح
 ئدللا دز نم نهاطسو عفرب

 ىلا يف ريغل ل 0 لاق

 ىوشلا .تاذ هتثيف تفساف

2 ١ 
 نيل ا طر ةرص

 مهاربا هب ان لع و اهايا باذكلا ةمايسم حيوزو وبلا اهعامداو حاحس ربيخ ند ناكو

 كيعل ةودلا تعدا ة.ميمتلا حاحعس ثا تفس نع بيعش 2 هربا 0 ي# ىوسنلا نبا

 لزأأ هنأ صدأ مف ناك مسك و املع عما مدعو ه.اع هللا ىلد هللأ لوس ةافو

 عدو 507 1 ش



00 

 0000 ةقير) نكلو ارك ىيرتلو نحرألا نست ال نوقتلل :نوذؤلا اها ابملع
 مكهوجوو ردنا ةيراعو رتق نب فحاالا مهف ناكو اهرصتتل اهملا اهلك ممن ودب تعمتجاو

 ةمايلإب وه وباذكلا ةءايسم ىلا اهشيج يفتدمعف يحايرلا يبر نب بيبش اهنذوم ناكو اهاك |

 اهوكرتت يتح ةماهاماران اهف اومرضاو ةءاهلك اهف اوبرضاف ةماملا ودصقا مهت رشعماي تلاقو

 'ريض» ىف هلعج اماو ةعيبر يف سمالا اذه لحي مل هللا نا ميم ينبل تلاقو ةما لاك ءادوس

 مهادلا مهدلا مهو اهءوق ىف تراسف شيرق ىلع متررك هوءتضضف اذاف عمجا اذه اودصقاف

 اهشويح ىف تءاجو ةماملا نصح رجح يف نصحتو اعرذ اب قاضف اهرب ةمليسم غلبو
 ايلا مالا اذه لن نا يرن اولاق ْنورتام لاقو هموق هو>و ىلا لسراف هب تطاحاف

 ثعل مْ مالا اذه يف رظن 0 لاه ءاهتدا دةمل .سم ناكو راو. || وهف لعفن مل ناف انعدبو

 هللا لزنا ام سرادتتف ممتع ىماهف ىلع لاو اكو كحل | ىلاعو كرام تأ ناذبلا

 0000 ا دج يزعل | هرالاتكأن انجلو هنا قملا فرع نقانلع

 ناف رءغلاو ببطلا نم اورثك | لاقو اف رحسف ىلدنملا دوءلاب رماو تب رضف مدأ ةقب سا

 ا | اعرب هلوسو اهءاعو كلذ: اؤامقف:ءالا تك ذ ىلا ةحئار َتْيَش اذا ةآرملا
 جرذا لبا كب ر لعف فيك رث ملا لاقف كيلع لزئاام تاه تلاقف هتنأف عامجالل ةبورسضملا

 اال لا © احاو دتاوتاو ىتاو رك ذ :نيةنم ىدحو: قافض نيب يعست ةفطن اهنم |
 ٍحونف احاوزا انل ءاسنلا لعج و اجاوفا انقلخ هللا نا رث ملا لاق اذام و تلاق يهتنملا ن 2

 لاق كرما 'يش ىابف تلاق اجارخا انْئْش اذا نب م اه>رعو اجالبا ليمارغلا نوف

 عجضملا كل ىه دقف « كيتا ىلا يوقالا

 عدلا واش لو 8 كدلا أ يتذ نآف
 عبرا ىلع يقلش و 6 و اما ينو

 عصا هي قش: ناو: ©« .هشاذب يش ناو: :

 يلم ذأ. تلاو ع ماق املف 0 ىلا هللا يحوأ اذك لاف لاق عجأ هب الا ال تلاقف لاق []

 ىلا ىنيطخاف كيلا ةوبنلا ةءلسم ينل ]و ىلعو يموق ىلع ةمصو نو . اذكع اهرمأ يرجيال

 تلاَقف مو ةفينح نم نايا ع تبرقتو جرن كم مك دوقأ 5 < كوجوزي يئاياو |[

 ناوولاسو اهايا هوحوزذ اهطخ مث 6 هّممباف ع هبدج وت هيلع كامل 1 جاحس مط مه |

 34 قولوسو اج ولضي ال لمرلاب نآلا ىلا ممم اونبف رصعلا ةالص مكنع تءضو دق لاقف رهملا |

 هل ةلك يف حاجس ىمأ ركذب مع يب نم ل ره ال انم ةيرك رومو انا قح
 انارك ذ للا ءايبنأ ت>يبصأو * اه فرطأ :ىث :أ اند تحضأ ا

 فخحالا لاقف مهملع هالت امو ةمليسم 0 ذئموي فةحالاردب نب ناقربز لا عمو لاق ا

 لاق ةمايسم كلذب نريخال هللاو ناقريزلا لاقذ طق يللا اذه نم قع ادم ؛ ارام هللاو



 (؟ةللز

 | لاق قوه دق معو ناقريزلا كتماف لاف كبدكو ىقدكف تاذك كنا فاعا كارا
 تحلساف لاق يحولا لوزن نه رحب وبا هللاو 3 لاق ثيدحلا اذه ىرصبلا نسْلا ثدحو

 اهمالسأ نس>و ةمليسم لتق دعبو كلذ دعب جاوحش 1
 ٠4 وص :

 اهرمضا كاوه نم ةعولو * اهرهسا تب كيف هلل 5
 اهرعسف ىوخلا دوعإ مل *« اهتفطت عومدلاو ةقرحو

 اهرفصعي بئاد لح يف * تسهغدقبا.كاادورءاضرب

 اهرصب !ثبح نمالا ياتبع *« تالتمااف اه راح هللا

 يديا يف روءثم نحل وهو اهنافا عومجم نم قلطم لمر بررعل ءانفااو ىرتحبلل رعشلا

 ملعا هللاو سانلا

 يك ةينزو ىرتحيلا ابجا جت

 ١ ثرحا نب روسو كا ل نإ رباح نب لالمش ن ١ فمع مع نب يد نإ هللا ديمع نب ديلولا وه

 نإ لمعت نن ناماللس نب ةمنع نب دودع نإ 2 , ؛ لوزن نب يد>ح ن 0 ةنراح ىلا نب من ع قل

 بتاررعل نإ تدعشإ 5 مدس نب تدل مك نبديز نيددأ نب 'ىطوهو ةمهلا> ن ١ ثوغلا ن ورم

 || انخياشم ناك عوبطممالكلا ىتأ بهذملان> ح.يصف لضاف ىعاش ةدابعإابأ ىنكيو ناطحق نبا .

 : ءاحهلا يوسرءشلا بورض يف ينأ لضاف نس> فرصت هلو ءارعشلا هبزومتخي مولع هللا ةمحر

 يف هتءاضب ةلق ىف بيسلا نا معز ثوغلا وب اهنبا ناكوليلق هنم هذيحو ةرز' هيف هتعاضب ناف

 0 هقأ ردا 7 لعفف ءاحهلا يَ 4. 37 0 عجا هللاقو هباعد توملا هروح الهنا نفلا ادد

 ذقنادقو ىف لعف ادع.ق هب تافاكو يلغرغ هب تيفشف تقو يف هتاف 'يث 2 اده ينبان هل لاق مث

 1 دوع نأ ىدحاو ةدوملاو ةوادعلا مهو رؤي باقعا سانالو يور ىتذاو كلذىف يبرأ

 قفشاو ىنحصل دق هنأ تعلعل لاق هرف يلالو كال ةدئاف ال كلفاكم وأ ل ُق يش اذه ند

 وب |لاق مناك ناو اذهو ثوغلا يبا نع شفخالا ناماس نب ىلع كلذب ينريذا هتقراجأ 1

 ٍ ده طقاس 2 و هنا ند سانلا يدب ق او ءاادحو يذلا نال هل هيف ةدئاف آل ثوغلا

 دازريش نبا يف هلوق
 رفع كطازت نانور# رك كلا زاكلا قوش فش

 مهلا نب ىلع يف هلوق لثمو

 روبالا ظاغ يفهنم كدازا * ىمكام:كير كاطعا واو



 : د (أاذلذ 4

 ةلوق شو يلا نا يف اهاد>ا نيتديصق الا ديج.ءابغ هل فرعي امو ءاجولا يف هظح ةلق نع

 فنغلاو نائ_كال ةيد.م « فشملو امنع ىلعتبلم

 نش يبا نال اف لوش

 اولا اني د ف امدق رمل نأ ققحلا بيعاول| ناك دق
 دل ىو رم دوا 6 امو يونا يف تيطاعت ا
 رشا هيد كلا ف ةرعزلا جزاك دق عملا كبار امأ
 اردتم تاب قلاع ىف 8 يك نسودعالا ل دو

 سلا د طر دا ارك تفتت ل١ دليلا يطل ترج ز امآ
 را لظامر وات يدك ١ <. وأ ةعلتملا هذه ف تاذر
 فشلا عم اهلاخاخو الا * افرمصتم زيلهدلا باب طخ مل

 بوقعي يف هتديصقو سنحلا اذهيف هيهذ٠.نع را.خالا. الإ اهركذيبهذم نكي ملو ةليوطيهو
 ظالاب مكملاي رحمي رحم اهناف امتقيرطو هذه بولساىف نكت مل ناو اهناف ينارصصنلا جرفلا نبا

 يهويفاعملا ثيخلا ىرطلا

 جاخدق نمنيبلاجاخ دقو « جاتمآ مل ينوحش نظت

 يذلا عيدبلا يف هون وو هبهذم وذحيو هرعت يف ماه يبأب هبت يرتحبلا ناكو
 ا” لا يف لوقو هيف ىلع همد 3 اماما احاض ءازجو هلع مانع ما ناك

 ماس َء يبا طسو نم ريخ هطدوو هديح نم ا ا ينا د .> نأ فصنم كوق هنيبو

 لعن نيسان ن”دح لاق ىلودلا ىي نبدخم ( ينربخأ ) هسفن ىلع وه مكح اذكو هئيدرو

 يئيدرو يدبح ن. ريخ هديح لاقف ماع وبا وأ تنأ رش اعأ ىرتحلل تلق لاق يناطقانلا

 ناك لاق يرتحلا نب يمي ثوهلا وبأ يف *دح لاق ىحي نب دمت ( ينادح ) هئيدر نه ريسخ

 روشأ اهناف ةدابع ينأ .ىلع رصتقأ نأب ل 59 1! مايأ يف لع. ريشاف ةدانغ.ابأو ندحلا ابأ ينكي ينأ
 00 ل ا هللا دبع تعيس لاق دع ( ىنثدح ) اماع ترمصتقاف

 رعش يرتحلا دقنأ دقو لو نيام نينو تبدا: قف دربال هدنعو ريالا هللا دع

 3 الكل اق :رعشلا اذه يف ماع يبأ ن رعشأ هللاو تنأ هللا يف لاق.ما# وبأ ناكدق هبفن |
 كناف نسا ايأي كرد هلل دربما هل لدقف هبالا زيا 0 ا لا نأ

 تاق لاق قا نب نيس ا ينادح لاق دحم (ىنثدح ) كيناوج عبج نم افرشالا نإ

 رضن الو. لوقلا اذه ىنءةنيام هللاو لاقف ماع ينأ نس : رعشدا كناننوعزب سانلا نا ى 000 3

 ها دحا ةل عبات ّسَأو ينكلو اولاق م نمالا نأ تدد ولو هبالا زمللا ت تاكأ ام لاو ماتا ْ

 ىنادح لاق يح نبدمم ( ينأدح ) هلام» دنع ضخ 0 د ىميد هبذثال ا

 فسوي. .نبلع نع يدولالا هللا دع وبأ يتم حو: لاق يرئدجبلا . نع ةعارش يأ: نب راو



 لمفحا

 صدخمي وهو مات ىنأ يللا ترص ىنا هالو رعشلا يف 2ع كول نك لاق مدع

 راس كرو. لع لبقأف. مهرامشأ هيلع كوش رعي ءارعتلا ناكو يردش د2 5
 ةل> توكشف كلاح هللا 0 قدنيعلا نم رتشأ تنال لاق اود

 ترصف مهحدتما لاقو مهلا ىل عفشو رعشلاب قذحلاب يل دهشو نايدتلاة رمس لها لا 1
 نب ىلع لاقو نع لام لو نايف مهرد فالا ةعب رز يل اًويط و وع ور أ ملا |

 وهو يفاطلا ةدايعنب ديلولا دب ىلع اذه يبات 5 نضر ةاككي هبل كن[ هريذ يف فسوب

 قثمتا 0 لوش 0 ءلا تهوس لاق هظدحح ) يثدح ( هومر 1 سعاش هيذاذب 2

 ل علا مْ ةييغلا ت تطل هيف تدرب رؤس 4 قفاو نأ مر هل لاشإ جرم لهآ ل امالغ 1(

 هنلق رهش ا ل هش تاقق ىحتلا دقو

 يدعب سفنلاقيقش ن * أرقش ةيح 6

 ىدعو زحل نأ لبق * 0 0

 | ينئدح لاق ناماس نب ىلع ( ىنثدح ) نادنش مالغلا مما نا ةياكملا ءذع رثغ فقرر دقو ]|

 نع قولا سابعا نب ىلع يف ن'دح لاق يم ينثدحو هب 5 نع يريحالا نب ثوغلا وبأ 0

 ا ينأ ىلع تاخد ل اى انأ او ام لو لاقو ناتدنرق اهو نيتياكملا تعمح دقو يريدتلا

 يلد. هتحدم دقو فس وب نب دمحم كيهرس

 اقيفش عاطأ 1 ًادوع ناخ 5 * قي أف يوه نه بص قافأأ

 عيفر لبس ” لجر هساحم يف ناكو لاق 50 يتذاي هللاو 00 لاقو ديعس وأ اب ريسف |١

 ١ 3 ينم جل امأ ىتفاب لاق مث ىلع ل نما دك 9 داكن دنع رض ن نه قوف- سس 800

 ينقبسف ينم هقاع اهناو مأ لاق لوقت اقحأ ديمس وبأ هل لاقف يترضحب هدعنتو هلحتال ىل رعش | 0
 تشو يشن ىف هللا م كح َد> ةديصقلا هذه رثك أدشنأف عقدا 8 هيف دازو كيلا هب | 0

 اذه نع كينغ ام انل كدووان كتبارق يف ناك دق ا لاقف دعس 3 ىلع لبقأف أريدعتم 2 ٠

 ا دحأ هيلا ىقنس ام ىلا رغتشلا نا ناميالا ن م ةح رحت ل ل ا كنب ١

 ضرالايف تذعس يأت قح يف 0 كايعس 9 قرطأو ع كلذ عفش مْ تلا الو 1 ١

 نايلملا جرح قع فاننا "كفل ناز لا من د يل>ر ” دما لاثلا ركل هتمقف |

 يناكلو كنم الا هتم.س الو طق هتلق ام هللا ىنباي كلرعشلا لاقف لجرلا ىلع لبقأف ينودرف ||
 ديرب اننب تناك ةفرعم ريغ نم ترض داثنالا ىلع تءدقأف ىعضوم تنوام كنأ تنل ١ ع

 1 ال نأ تددولو كءضومو ك.ب ربيمالا يناََغ نَح ينرااكتو قاهاضم كيلذب أ

 ينظرقي لبقأو ينالاعو هلا يندضو ماك وبأ ىاعدو:كحطي دعس وبأ لءجو كلثم الا ةيئاط ! ١
 ناماسنب ىلع ىف :ةدح دقو #تركذ. نم ةياور هذه هب تيدنقاو هنع تحلو كلذ دعب هتمزلو |

 ىلع لذ دهنا هندح ىرتدلانأ ىلب رطقلا دعس نب نيساا نب هللأ دبع ينثدح لاق ًاضيأ شفخالا

 ( رشع نمان اق



<< 

 و ماك ١ أ هدنع ىنلاف اهب هدصقو ةديصش هحدم دقو يرغتلا فسون نب دمحم ديمس ىبأ

 (أ.)

 2 هل لاقف ن نملا تيد دموي وهو همنا يايزعلا هذأت_اف هل ةديصق هدشنأ

 نه زنمعو مف ع 1 اهايا هدشنأف ماك عمتسإو ا لاقف ماع ينأ ةرضخح 7

 1 ىط ن* لاق تنا نث مالغاي هللأو 0 06 غرف اح اف اط 2 همدق ىلا هير ,

 نعيد ليقو كاللثم دلت ةيلاط لك نا تددول كلذ ىلع ل 'ىئط نم لاقو ماع 2 طق 1

 الع ىلإ تصف امد سصعأف 3و هلة تلمح دقأ"كس نب دمحم لاقو هلا همضو هينيع !

 كلذ ىف هل لبق هلا يورو هحتادم 1س 0 0 08 0 دعا اهانرو

 | هينارم ا نع ليس دقو رخ آلا لاق م ئادملا قاارملا لفت نأ ءافولا ماع نم لاقف

 6 كح ( ينثدح ) دعب امو ءافوال مولا لامحأ نيو ءاح رال لمعت انك لاقف-:|

 ا ١ لك ىلع مهاخعأو ةلآو !ون هللا قَح خبوأ نه ىرجتلا ناك لاق يحتنكلا ؟

 5 3 يم ربق ناك انا عوجلا امم علب اذاؤ _- امهلَتَس ناكف هراد ىف هعم مالو د

 نب مكح لاق 5 داهجا لاطأو اك داك أ لل عاجأ الك لوقبو | 1 صدف

 0 تلقف هسأر كرحب لمط ت تمون نب لهس قا ءش نءاموب هدشناف |

 لاق بتاكلا ىنامضالا نب دم ملم وبأ ( يف رجول نس الو مط هل س ل ءاملا غض هبشي |

 ! هددعو هلكأ نم ها تتدسعاف هيلا ىناعدو هل ماعطن اعدو هدنع ىلا اموب يريدحبلا ىلع تلح د

 ىلا تفتلاو كلذ هظاغف ًافينع الكأ هعم لكأو مدقتف ماعطلا ىلا اعدف هفرعا ال مش 0

 سعاشلا مههف لوق. ىذلا مجول ينب نم خش اذه لاق ال تاقف خيشلا اذه فرعتا ىل لاقف

 ناولالا وهباشتم يحالا صح « ةنوءلم ةليبق مجبلا ينبو

 ك1 نم ا تملا كانه 8 قرأ هلك ات نونماما و ظ

 محملا ى < نب ىلع ينثادح لاق ةظحح ( يناذحو ) كحيضطن . نحو همتشي خيشلا لعش لاق |

 ا كلما اه ابل“ للقف نمفل ادا ليحل نور اعز نك ام لك وتلا ةيزاك» تزاخحل "لاند

 2/ لاق مث 2 لع هن تمل ىتاح يف هيبص لاق ةحعق سل تلاق ءاملا اذه ناو لاق ناهرب 6

 يركحنلا لاقف ًاثيش اذه يف لق يرتحنلل |

 00 ا لاا تنام سد :اهناع قس زم ةيرمات

 ناهرب فك نم اثنع هتيرش «# شطع الب ءام قف طاب امون

 ثوفلا كل انثدح لاق ةظحجح رفعح نب د محأو شفخالا ناماس نب لع ةيرخأ)

 ىدرذ ةشنق فدنب ىلا دعو اذن ينم ل أ ىلا 0 ١

 تيقتو شفخالا لاق طهرلا طيضتو طحقلا فثكت ابناف يباب اهكنود 4

 درحأ ىلع لدلا ىرتجيلا مدق لاق ةباوث نإ دبع ن سابع لا 7 ( ىنندح ) 0

1 
3 

 ش



+ 

3 ١ 

  2ايالص خيرا كي ضصايي نا ذب

 ( الار
 يت 1 تت تدع دعس سم هج

 ينلا هتديصقب هاجهف هدم تلاط نا دعب ءاضري ًاباوث هن مف هل ًاحدام يناكسالا ىلع نبا

 اهف لوقي
 لينلا مح ريغ لينلا نمو # ىلعزب دمحا ن 00

 يبا ءاغ ءالغ هابا هئاغ ىلا عمجت * هنا اهوميساف 3 دا دصق # 0-5 يرخأ ةد.صش هاو

 لاقو هيلا هدرف اهماطو اهحرسب ةبادو باتو مهرد يلا ينأ كلذ غابو ةباوث

 ةرذدمملا امر ةروفغق ةءاسالا امأ ينأ هي 00 مدفر لوف اهعم زوال ةءاسا ا دق

 هيددرام كيلا تددر دقو كدب لدم 3 رح 5 امو تذل سلا نيهذي تأن 3 روك

 سام ليقف انزيصو انلمتخا لَدَع منا واكس ودنا كاسل نفاع كالا هتفيدأو لع

 يناقنأام ىنتامحو 0-0 :ةفاسأ ِدِقَو ئررعشت نم ا هللاو كمالك هيلا بتكو هب

 دعب هيف لاقو * دصلا ىلا تدار أ اذام أط لالخ * اهوأ ةديصقب هللا ادغم يفانن تا

 ملولاق * هباحأف ايصلا ىعاد اعد ناد * اضي فلاقو * همرض نم قيقعلا ءاضأ قرب # كلذ

 ي رتحبلامالغ مي ناك لاق ةظحح (قرخلا) اقرتفا تح هيدل هريعباتيو كلذدعب هلدب يأ ل

 هيف لوش ىلا

 ىدعب نه مهلا فراق امسن نظأ *«دصقلاو رولا ىلع ىر<ينربءاعد
 دن ىلع دقذ ىهدلل انحاق * هصخش دعا هفيط ن نميرطظانالح

 د.تعي وهعياب ناكف سانإا ىلع ل ا باوبأن 7 00 دقناكو ه>ولا نحمي و َ هور ًامالغ

 ذب تنش ككلميف.ىلصح اذاف تدالا هدنغ قي نمو تاوزملا لهأ شعب كلو ىلا. 0
 (قردعا هسا ىلاناو وكف مسن تاميتح تاذأ كلذ كر رفدل هيب يتحالوم حدمو هقوشلو |

 عم اذيدنةيلاثءيف اذن هيدهمسي ىمقلاىلعنب دهم ىلا يرتحبلا بتكلاق شفخالان اماس نيىلع

 اب ةالوم ريخس هن أىلع يي ريحيلا لذ اديدش اءذغ مالقلايضغف يريدبلا 20 0 هلمالغ

 0 . هيلا بنكي _-
 هندلا تانولايدح|كمالغ © انيشمخم ناك رفح اا

 ةيربلا سعش عم انل':ىضق .* 'مادملا سدشب اانيلا تعب

 هيدهلا انيلا لوسرلا تيلو #* لومترلا ناك ةيدولا سلف

 6-32 يرجح ام ال>> ةدم كلذ دعبهنع يريحللا عطقشاف ةيده مالغلا ىلع نب د#تماا ثعبف

 ىلع نب دم هيلا |
 ارح اقع ذل قالصو دلو نإ 000 تنقعأ ربلا نا تر ُخ

 اضيا هيف لاقو ةليوط يعو »و 5 جدت فا رفغ حجم يف يه * اهلو أ يتلا هنديصق هفلاقف

 ءاطعإ / كاذ 1 لطه * ءاونا م أ كدراه بهاوذأ

 ءاخس دعي الف ءاخسلا بهذ © ا وأاذمءادنا
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 ءائهدلا كازدَص نكل ءايهدلا »* هطسو مك 0 يذلا نجل

 ءاممو ا 0 از هد ةدعاط 0 رغا كامل

 ءادو ع

 ءافو ماركلا رفنلا عم يلام

 ءاديالا الو امهذب دوعلا ال # ة.ءثح كترجم ذا كير ين

 ءاضيبلا ىلا كالت انشبام *

 د ثار نأ غر 3

 ءافح وصهو حار رو 5 »+ ةمرطق ضو سانلا يف تدغةلص

#* 

 د

* 

 نإ

 اني

 لل ءافدسش اف #* ةرذع م 5 نإ دما

 * ىتيار“ ماركلا رك ذ اذا يام

 * براقم وهولذعلا ىلع وفضي

 تدوسف كيد يدنبىنلحخا

 ا ك كلعدال

 ءامعنلا كل تماد ام ادبا * ادإ_خ ءانثلا كل ملا يتح
 ءارعشلا كب يندسحي لظاو « يب ديصلا كولملا كدس < لظت

 ناكدقو ىريديلا 2 :رعهللأ كدمع لل 3 اهلا 0 لاق الا ناماس لع را (

 ا يف ير هنو لاَقف ةتكملا كالت 3 تا هناو هباقوت هب هيريخ 5 ةلعلا تكالك نم تامو 0 ا

 ءادعألا كلم ليه ْق هب 8ك

 ١ يندعنأ 0 تثتعوس لاق يرا ارنالا ىلعن؛ب د ينتدح لاق ىحنإب د رت (

 هج هنا 0 ماع 9

 نيكشس

 ' ناير نامظ يف كينيع لفن « همئاوقأمظت لو صوصفلاىمظأ
 ناوذ ريغ 5-5 ءارخلا ىلع * ناته ءا

 نادحوو ىنثم نم كيانساا نيب نب مز ىدملاو أحيشم هأرت ولف

 نامءهجون .وأ مدر خد نه # رفاح ل ا نا دولا نإ

 كلذ يف هم اموتاق دأ رطتسالا لاقوأ د راعت دعا وهاذه 10 التاق ردا [نهاَم 5 لاقم

 سرفلاةفديف لاقف كلذ ي ريدا لعمفدقو ناهعءامم ديرب وهو سرفلافدو دب ري هن! كب ري لاق

 لودالاهب ودم قئالخ موي »# هندروأ ولو يذِف فاي ناام

 ضيع يف هاحبف ةدي_قلا هده حدتمملا يمقلا 0ع 0 0 اودع لوحالا هيورمح ناكو

 ف د ونا ىنادح لاق شفخالا ناما_س ن 0 14 ا 2 0 هللا و ك2 "ةجادم

 58 08 مك 5! لاذ م-مف هتلفأم ضع هن دشنأ 1 ع قدا ف هب مهحدم

 اهم تبل هللاو كيلا ءوعفذام رثكتسا ]ف كح كوفوام هللاو كوملظ لاقف اذكو اذك

 عذو نالا تامانلا كل وكتناو تركتلا دقل يرمدل لاق مث .تذخا امم ريخ

"1 



 3 1 0 1 93 0 . -ي*ل 7

 نيل ع 2 :

 ل 3 5 7 را اذه هللاو هل تاقو هيلحرو هيديو 0 ف

 تدشن أ ىرتحبلا ىللاق لاق بتاكلا ىلع نب نسحلا نع ىد نا د را 2 3
 ا نعحوأ تلح لكشف يرعش نه ان اش امو ماه اب ان

 مرقم هلا تاق 120 نإ هبات 0 اردام مرقم اذا

 نل يرمت نا:لاق لوقلا خده نم هللا كذمعا ؟تلقن_ىدش لاذ تب ل

 5 مةوحو ةسش نب تش يأر ناوفد نب دلاخنأ ا 5 كن | عت يط ِق عن دقو لوطل

 انيف أشنام تيب لهأ انال كمالك يف كناسحا يغن ىلا ين.دقل ينباب لاقف لكتب هطهر |.

 دعل ماك وبا تامو لاق كءادف يناعحو هللا كر.ةرب -لب هل تاقف هلل نم تامالا طق بيطخ

 لع تالذتغ تكاد ىرميصلا سي كلبا نثدح لاق ةظح> رفعح 6-0-5 ( ينثدح )ةئس

 دشني يرتحلاو |

 ١ك
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 متم فرط يأبو أن مسام رغ 1 نع

 مصتمملا ن 00 وتم-#_اارفعج ةفيلخال لق  هلوقوملا غلب يت

 م تال اذاف 7-5 نيدل 5 أ

 ي رةهقلا ةلصاو |رناح ة ص هيشمىف رو ايو قداشتي اداشناسانلا ضف ند م ىردلا ناكولاو

 للتق كا * هللاو تاسحأ لوشو تبب لك دنع فشو 0 ىرخأ هيدانمو 9 هسار لا

 هلدم لوقي 35 1ك نسل الام هللاو اذو 0 نولوقت ال مكلام لو ناعمم لإ ىلع

 ينرف ىدي دعا نب ت ا لوقا ي رءيصاب ويس اا ىلع ليقأو كلذ هولا

 25 نأ نودمخ نبأ ا تاقف هيندشنأ ىورلا اذه ىلع هما يئامح لاقف تيدا اع هيفا

 تلق نا ةهمد.لا ىلع يا ساطرق نق ةأودب اعدف وفلل

 مرسم" كنا تدلَعَو 3-3 محرلا يفكسأرتاخدأ

 ذ ةضقاضف نفذ كو 300 ي رث_لاب

 مرعلا ل ساهل نم كير# كلا اا تال ا
 ملقلا تت 0 د مدتمل ضيع يابف

 ءلا ىلا ليسألا نيد » ةرهٌُ كان ريصص ال

 مطاو ةكارالا ثيح © لس يذب لولطلا ثيح
 5 ىوذ بولق ىلع #_.ةثالاو ةل .ةثلا .نبااي



 )5/ا1١(

 ” مملاو يلاولا نبا ر-# كلا عم ريغصلا ىلعو
 مقتلت فك يأ و # مطترأ 0 يأ يف

 موفلا مأ باقعلا نمأ * ىروال ةحاملا نبااي

 رلظلا يف كمأ شار هو سال كت لو ذا

 مكحلا ينوب هس يف « ةناخ كراد باسو

 هني ا تاغحو ودع جر>و بضغف لاق

 0 تعوم عر قدا ارتلخذا

 تدج وف سبنعلا يلأن ع ةظحج ينئدح اذكه هنيع نع باغ يتح قفصيو كحضي لكوتللاو
 امل ينعملا ةقفاوم ظفالا ةبيرق اتارف يذلا يف نع ةباكح ينيهاشلا طم اهنيعب ةياكملا هذه

 فاخ افقاو ناكو الاترا تايبالا هذهلاق نشلا أذا نانا قاع يذلاو ةظحج هركذ

 هنديصق دشن و ًادتبااملف ىرتحللا

 محل قرط“ يابو عميس زدتك يأ نع

 هفلخ نم سد
 مقتل فك ىأبو * مطئرت حاس يأ ف
 مرد تحاعو * مح ر لايف كسارتاخدا

 1 ل وأدب حاص

 هللاو مهرد فقالا رعب 1 لا ينالممأو 0 أ يح لاو 0 0 جرو يريد. لا بتضغف

 0 نعدود+ن 1 دج نبشاد.ع ينأدحو يلوصلاى 0 ا اذه 2و يعأ

 اا دو طاح يارميصلا سيلاوبأو لكون فلا لانا تا ف لعوب ىحي ينادحو
 مح فرط 07 نإ مكب رغت ىا نع

 هدراحلف لوالاتيءلادر ةديصقلان م عرف اذافهب ىلاباع بحسم ولاتحدشنا اذازاكو اهرذا للا

 ١ لاق اممم هغارف كعل

 مك فرط يابو * مست رغأ 6

 لاقفهب عاوب نا لكوتملا 358 و نييعلا الا

 هب حيصي سينما وبا :لعجف اضخم ىلو هلوق يرتحبلا عمس املف يناثلا تيبلا فصن لاقف
 يقأأ ةلصلاب سدنعلا ينال ىماو باغ تح كلذ نم لكوتملا كحضف «مزهت كنا تءاعو#

 تنا دلاخ ابإ اب ىل لاقف ىرتدلا ينءاح لاق يلا ىن ا كا نب دما لاق يرت>حال تدعا

 جنم ىلا عرخا/نأ ىل تذافا يلع يرجام تارا دقو قدح لطصو ي 2و يف ريسشعع

 جزع كولملا ناؤ 0 ز م نع العسال ”تاقف تذل كلوو للا عاض دّقف نذا ريغ

 هل وو ىلو5 ند !ره هل لاقذ كلذ هلا اعف حفلا ىلا 4وم تدضمو يرح> رم مظعأ



 هددع لذ

 از :

 لاقلك ولا لق امل لاق مجنلل ىحي نب ىلع نع ةظ>ج (ينئدحاا !كلذ ىلا "نأ ا عاخو /

 ىرد دئعلا 3

 ىرتحلا: ل_:ةو نا هللاو # رعثكللاو تنيلا كر هللاو

 يْرح نضع نب نم لوف لايف »نال فل اكشلا راق

 1 راد زاك نع ع ةلذ ىحا لح موه

 اذه لئمىلع هجأ ينأ ىري قدحالا اذه لاق مث كحضف ىرتحتلا تغاب يح تايبالا تءاشف |
 هيي نك لاقو سدقلا وما شاعولذ :

 ميك ك4 هسدع مدس # بارع رابخ نم كس ا ذ جو

 مالكلا يف مهذملاو طخلا ةحيلم تناكو رعشلا ةحلاص ةرىعاشو ةئدمم ةيئغم بيع تناك

 ةفرعملاو ةكدفلا ناهاو برضلا ةدو>و ةروصلا نسدحو فرظلاو لاخاو نسحلا ف ةيامو ١

 دمبءاشنلا يف ىؤر الو اهئارظن نم دحأ اهب قاعتي مل بدالاو رعشنال ةباؤرلاو رانوالاو غل
 ىلع نها رح يرح 0ندو ءاقرزلا ةماللسو ءاليملا ةنعو ةليح 0 تاعدقلا تايزاحملا نايقلا ا

 | نم اهاثل نوكي امم نط سيلام اهائفصو ىتلا لئاضفلا نم اهف تناكو اط ريظن ن
 شع هيناديال ىذلا نشعلا ققرب يذغو ةفال-لا روصق يف 5-0 نءو ءافلطا يراوح |

 جاتحال نم كلذب اطل دهش دقو هعبط ظاغ نمو ةافلا برعلاو ةماعلا نيب ءنئنلاو زاحملا ١

 كر اءأ عا 5 ام ين ىل لاق لاق عكو تفلح نأ د ( قرح هريغ ىلا هيداهش عمها

 الواح ندحأالو احور فخأ الو اهو نسحأ الو ةعنص ندحأ الو سرنا
 مر رهأ يف اهلثم أمل ةلسح 1 عجأ الو درحللو جحمرطش اب بعلا و اناو> عرس

 تلق كلذك دمع وبأ قدص لاقف يبأ ةايح يف منك ني ىحيل ! كلذ تركدت ة دامح لاق ْ

 لاقف قذحلا 3 د 21 -- م تناكفأ كلف نوما راد يف يفعل كانه م لاق ام 1 3

 لاق مث كحيضق يأ كلذب تربخأف اهب ينم رعأ 30 كا ىلع اهيف باوهلا ةلئسم هذه يحي ظ 0
 لاق ى نب ىلع نب ىحي ( انربخأ ) اذو نت "نع ةلاست نأ ةاضقلا ىضاق َن م تيدجتسأ امأ

 ةفالخ يف مدتع ءملا اهاهتشاوامحمم اهب تنك ةحانص ىدنعتناك قدا ىل لاق لاق نأ نادح | 0

 نء اورظنا تاقف اديدش اقد باملا قدي ناسنا ىنانا ذا ىلزتو يف موي تاذ انا انييف نود

 أمف ىلإ غش 0 اذ هل اهركذ د 1 يت>انص تيهذ ا نيئمؤملا ريهأ لوسر اولاقف اذه

 رظنومالسلا ىلع درف تملسف تادف نذثم انو بابلا ىلا تيتا لوسرلا يب ىشم اماف |

 تاقؤ وه نما ئزشا ىل لاقو توص غ نعل لاقف تنكس ا لاق يهجو ريغث ىل

 تبرضو هتذغف ةرات با ءارو ند ةيراح ر ل كلذ هللا 5 نا نينمؤملا ريمأ ربخا مث 2

 رم ادوع ينداّو ف , ىل ثنبا .هلاف ا ادوع اهعم يتدز تاقف ميدقلاب هش دق اذاف ! 7

 5 مسلما 0207 2209ج 22 20 0 ا ك3 70 جب 6مل هع وس 0 ع هم عم س22 0225 ت22 1 1



 : ( زنة

 1 تف ىع هنيل ل تاق كاذ تاقنأ ند لاو ةبراض ةأرمال ثرى توصحلا اذه تاَقف 5

 تاك كيعت 0 هتءرحاص نا تيا ةنطاقم ةدو> بأ الو ءأ اسنلا ءانغ - نم ثري هنأ

 ا ل نا لاق تسارع ١ ءانغلا تو لاَقف كشأ 0 رد 1 ادوع تياط 3 5 و َةَّملاَقَم

 | اهرافد اهنم تاج اف يح ىذلا اهءانغ عجأ نا هللا“ ىلع دمتم يف سعأ نع نب ى لاقو

 لع .( يتربخ ار كودعم فاا نكت هند كف اهءانغ اهف تيم نق تيك يتلا اهفحصو

 كل لل ثقلت نق تلاقك اهصنص ع ينبع 0 هب ذادر> نبا نع زيزغلا دنع نبا د

 لا يناويد نم اهع ىلا رو هنأ ضن رق مساقلا 50 د >و ) تود:فلا تقولا

 ا مشاه وب اهانا اهاطعأ يتلا ان د راح ةعدب "11 2 امو سس 2 0 سييعلا ىفأو رع ا

 0 0 فر أ نا يفاتعلا 5و انوص نيسعو 0 ع افلا ناكف ع هضصعل ل ف

 ا ينأ لوق َْلَعَم ا با مع 1 َت 5 دقو لوش يعاشولا هللا دبع انآ تهوس لاو 1

 ظ لوي ثيح ديزي نب دلخ يف فاد |
 ادحاويعديوافلا « ادلاخ ىب نيع ظ
 0 لع سا يكحو دحاو توص ةلزنع يهين دحاو ينعم يف توص فلا اه ءانع نأ دبر ْ

 00000 0 | ذذل] يف دقمو زر نبأ لثم ندودعم موق ئوس ظطسوتلاو نردانلا هّسنص يف
 | نينغلا نا هغلبق هلحت يف عرس نبا اذه ل بيع دقو نررخأتملا يف هد>و قدسا

 | كلذ هغلبق مالا عمل ءاللل حاصل واقع فافلاو لامرألا حرس نبأ ين نعل اا نولوش 3

 0 ِ هلوش ينغتف

 عقنلاف رئاتولا نيام نك اسم * اههحوب انيلا مأ تيبح دقل

 | 0لسأ لع هيأ ف دوق قحسأ اذهو هلع بيعملا ير يرحم هؤانغو اهدعب يفون مث ا

 | 1 ينال هريغو عماج نا ىلع هل .ضفنو 2 نم هب ديلا قدسا ناكامو ةعائصلا هذه

 ا سانلارئاس ىناغا لئمط سو ءان 2اواياطو ةدوخلا نم ةيانيف اهب يفأو ميدقلاب اهم 5 هم 0 نا امههتوص |

 | نف هيبايف قحسالوقاذهناك اذاف هيلع اهرتسأفهسفنا اههسنيواه روظي هنأت ددو ةي ةكسلف ناجم

 هصقش لا نم ةعانصلا ن ند ةعانص يف أ ي رعامو ىدرودجح هل نوكي 3 م هدعل رذتعل ا

 ا كلذ سيلو:اهملع مد يلب عبط هل ةليح نامقتلاو هن مظعلا هللا 3 1-2 يي ناككلا تا ةياغلا ن 1

 ا بسحو نيللاو فعذلام ا همزلب و اهراس طاقسا |" وعد مم با رع يناغا ضعب ؛ يف دوو 55

 | هلضف ىلع عجأو 2 ناو قاخ سو ادحال دهش املفو اهايضفس قدحسا ةداهش اهل جتحلا

 | مدقت دقف اهلهأ هراغصت:ساو ةعانصلا هذه يف هتسدافنل هيلع هئنعطو هايآ ةهئيش نم

 | موابق نمو زرحم نب نيسحو مالس نب ميلسو ةناب نب ورمعو قراخمو ةيولع عم هرابخا يف |



 يي لل جر 1

 لاو 5-2 د 0

 اهف مّمطخ ىلع مل تساوت ركاب جوجو دراج تاو كا ميشو

 ناك اهانإ هليضفنو مهم هلعف ًاضيأو عض ظوملا اذه يف ةداعالا ن ع اهب يحس يو هونغ

 وهو كلذ لثئقلو هباه 5 مف هلاطباو املع نءط نم لد احلا ىلع للدلا لد كالذ .

 2 ىلاعت هللأ 2 أ انه كعا 0 لاقام ىلا هاعدف اهلع ةعنطصا ناك بدس ياشطأ : 5

 هتحشماف ثيدلاو ميدقلا ءاقلإاب ةفرتملا يف قحسا نحت نأ ةارإ تومألا نأ هلاطإا لا
 عم تيئتساو مولتلاو ركفلا لاطأ هنآ الو هيلع زوج دكت اسس نا 0

 كلذب 2 مراحو تاعاقيالاو امللعو خلا ةفرعم يف همدقتو ةعئصلا يف بهاذلاب هملع

 امتاداعم هلجا نم ناك ىذلا بيدا امأف قحسا نع ينأ ينادح لاق يي نب ىلع نب يحي
 هادا ع ا م ب نييحيدب قرخألا لا

 3 يبأ لوق 8 اهءانغ |[ 3
 ا يعدبو ًافلأ * ًادلاخ يب نيعاي

 ادعو هلل اف اذه لاق اناو ةمدقت» ةلضاف ةعنص بررعاو ر ذ م مالا سبل اقف
 ىأ يعم ىاقبلا ت 5 لاق نع اخاف 5 رط وأ نا ليضفتلا ن نم هقحتستام اهطمغو ُ

 وهو زيعملا ىلع هتلخدأف صاط نب هللا دنع نب د_# أ يفءإ يحا ةاقو دعب قاد 2

 لكوتلا ىديس لق ذم ءانفلا نم تدب لاقف نغ ماشه ناي 1 لاقف ينغل با سعو برع

 حيحص الو نقتم ال ينمملا ليلق ناك كءانغ ناف تن ثيح تاسحا هللاو دق بررع هل تااقف

 بيعيو اهيف هناسل طسب كلذ دعب ناكف لجل هنم ًاعمح سلحلا لها تكحتأف بيرط الو |
 ة 3 لاو مك مالا سلو ين-ملايف هحاوةنودوو ا 2 تود ا يه لوش دا ظ 3 :

 اهمو * امليوع لقو يش تنكس نأ أ * | مم تزربو تدوجو لكاوالا ةعنصب اهبف تهش : 3

 نادوه ن 7 يبأب كا مهو #8 ؟رسدان ناك ١ افاصتنا 0 اذاد# اممو 1# معدو مون يمهلوقت 0

 ت0 * يي وولا نم مدقلا قوشلاوذ ماندقل + 0 مهو د 5 قشمد يف اهروملتمأ * امو

 يحارإلا مهاربا نب دمم ىلا هءفد باتك نء ريهملا نبا'ىلا هيسلأف اهرابحأ نم ةزكا

 اعدت 2 هقيلأت و هممح نم هيلا هعقد زيمملا نب هللا دبع نا ينري>او ضيرةب فورعملا 1 23

 ريغ كا عقوو ةنهده هس ام هيلا تدضأَو 2 وشد اعف 5 ذا يك قل 5 ند ل 1

 ياشولا ينأد_ح وعملا نا ) لاق ١ 5 َر ىلا ةيوار نك تحلو 5 رفتمو اعومج عومضصم ا : :

 بحاص ليم.سا نبهللا دل, تن رغ تناك الاق هيذادر> نبا نع زيزءلا ديع نب ىلع قريخاو !ش ع

 يعاشولا ريغ يناد>و 0 نا لاق اعلا اهءاعو امبداو اهابر ىذلا وهو ديشرلا 8 1 ْ

 اويهتا امل ةكماربلا نأو حي نب رفمج تنب اهنا مصتعملا لاخ نيسحلا نب ليعمسا نع ال
 ينادح لاو بنا 03 دبر_2# 070 مهاربا 0 دحاولا كيع ينأدخ لاو ةريغص يو تقر

 ياما ا 3 3 ا ااا ااا ااا لل التام ال لااا ماما ايي تيشصصا7الاششًغغ"ثثَ"نةةُشششُُاُسمْاشسسسش77ُْْْ



 (أا8)

 0 يمسك ببرلع , مأ نأ يكارملا ليممسانب هللا دبع نب دحأ نع هب قنأ نم
 000 اهيوهف ىب 4# نإ رفعح اها رث ةفيظن ةيبص تاكو دلاع ن ىي نب هللا دبع مآل ةمبق

 ورا لع مركتأف دلاخ نب ىحي ربجا غابو تامفق اهايإ هجوزأ تأ قاد 1

 0000 اراد كلو اهيرجأف اهكرخاو ةيزاج ةناما راكم حا با الو مأ اهل فرسبال

 ةنس يف ًابرع تدلوف اهلا ددرتي ناكو اهظفح نع اب لكوو هيبأ نم ًارسس رابنالا با
 بيرع ما تتامو لاق هنس نيعستو ا تام نال اهون تناكف 3 نيناتو يد>إ

 اهنعاب ةكءاربلاب ةنداحلا تندح املف اهل ةياد اباعحو ةمارصن > اوما لاونج رمح دا ف

 اف مس 0 زتسملا نبا ( لاق ) ىك ارما نم اهعابف سدنس نم

 تع.سولاق ىحي نب رفمج يدش امش ب.رع يمدق ىلا ترظن اذات 535 لوه ناو 0

 رفعج تنب ىهو كلذ نم اهعنع اق لاق باتكلا ضعبل ترك ذ ذ اهبتك يف اهتغالب نأ يحي نم

 نإ سييعلا ىنأو ينغملا 3 ورع“ حو ب مع ىلا تاخد لاق ةظحح ( قريخ آو ( ىح نبا

 ١ 1 19 نيورش اهريخاف قع تلاسو 7 رك قطو ءاك يلع مالغ ذئموب أو نون

 تبرقو ىنتلداف روبنطلاب نفي وهو دلاخ نب ىحي نب يسوم نب رفعج نإ اذه كلهأ نم ىف

 نركتلو ىان 0 ارش كرع ينغأ نأب يف ع روينطب تعدو يسلم

 )001 دوع نيإت كروتطو ثنا تنص نيدسالا نيدع- نيب ترضح اذا نكلو ًانغم

 ثعب تلاق بيع ىنتثدح لاق نوره نب نوءيم ىنثدحو زئدملا نبا لاق آرانيد نيت يل

 هلبق نم هنا مهلعي ال نأ ءسمأو مهلاح نع مهأسي الور ةكماربلا ينمت اباهأ ىلا دمشرلا
 5 وقي اشناف هلآأسف لضفلا يم ىلا راصف تلاف

 هكس وص
 نوكي فك هم ىو ن ما مآ فك انلاخن 6 لا 5

 # 0 هسرل انلظف ر #_هدلا تع انام موق نمي

 ليق“ فيفحو لي“ ىناث نانْط هيف اطو ىحي نب لضفلل رعشلا اذه نأ 2

 اذه ريغ رعشب لثك لضفلا نا اهغاب هلءاو ببمع نم طاغ اذ_هو يط_سولا اهالك

 ًادمم هب يثري هيف كشيال كاحضلا نب نيس>الف رمشلا اذه اما هناكم اذه تاعجو هتينأاف

 0 دعب نيمآلا

 من هبيرل انلظف ر #_هدلاث دا>انباصأ موقنحي

 نيمالا انم نياو موي لك *© اناا نيمالا نم ىنمت

 اميداو ةرصبلا ىلا جرح اهالوم نا يماسشبلا ىنادحو زيعملا نبا ( لاق ) ةديصق يو

 تلاق ى> تديازنو هلك كاذ يف تعرف ءانغلاو رهشلاو وحنااو طخلا اهءلعو اه>رخو

 بتكي ناك هنا ليقو ناسارخ داوق نم يدع نب متاح هل لاقي قيدص اهالوم ناكو رعشلا



 )ةا١ا(

 دك هددع 0 ند هكرم هطلاخو اريثك هوعدبإ اهالود ناكف ضرفلا ناويد ىلع فدحيمل

 تذخما يت>لاتحم ل زيف بيرعهتقشعو امهنيب ةلصاوملا تناكو هتباحأف اهتاكف بررعوملا هنيع
 ل 0 هلاقتا دعل هيلا بر ملا ت و 5 يد هل رتس و ظالغ طوخ 0 «لبقو بقع ن 4 املك

 تروس متاهرابدب امرتدو لالا اناا اماعمحو اهنا قل اعضوماول 1 دقوةدع 00

 ىلاثعي هدنع تراص امل اهنا ىنغلبو لاق انامز هدنع 35 هيلاتضف تب سه > طئاخلا ن

 ند ىشب ه.متب الو 2 نع اهءأ ملعيال وهو اهدرع ماخاب تت اري كا

 58 سومان قمنا تاييز نأ .ى-دع وهو يك اريل ليعسان. هللا دبعزت ىسع لاف 92

 اينو المف تلعف * ابيرع هللا لتاق ٠

 وعم اينعص كر 7 جاد لئللاودكر

 ابرق هنم وأ مح_# - كابالضتم تقتراف
 انقرلاموالا دصقأ © ام اذا ت>تريص
 ابرتت الوكل اه * اياشح نيب تلثم

 ايم فايمل ىد *« ون اذا امم افلخ

 ايثكو ايذق ف * وألااماميتضمو

 ابوذتنا اماع ت#_ذ> تكرحول ةحم

 0 اسمح اهاقلتف 0 نش تلد 0#

 امصن اسندلا نما.# :دلايف لاثدقأل دج

 ايولقلا هانلع ر_#_بت يذلا ىظلا اها

 د تعط دقلف © تانذل انج تنك

 ابيبا اهعار كي *« ملاذا ةاشلا اذكو

 انسخ ناك 5| نع ل: 1 ل
 ام 0 ناذءثك هللا دنع 2 دّقلف

 اولا قشدقو #4 جولامطل يردعادق

 ل #* عومدهل/ترجو

 تناكف هئم تبروف كلذ دب هتلم اهنا سنوب نب ىموم نب دمحم انثدح زتعملا نبا ( لاقو)

 أ نبا زاثجا:ماثالا .نم مؤي ناك [هلف.ةيفختم ةزيتستو بادعمب يقرع موتا د
 هتقو نم هم ىلا ثعبف هفرعف اهءانغ عمسف ىنفآ موق عم هيف تناك ناتسد يك ارم |

 صن يهو عر 2 مرضت اَهدْكَآَو ايلف همح ا حرب 0 هناكع رم ماقأو

 ةقضلا نظريا رف ملل ١ تنك نا ة يا نم بسمأ تس انأ اذهاي َاَ
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 مهرد فالآ ةرشثع 5 بهوو اهلحرو قار لق اهلا راصو هلءذ ىلع مدن دغنم ناك املف

 مف هنم اهب ا ماطفه سبأ ةامحيف د# ىلا طةس' اهريخ ناكو لاقدتم اهذخأف اهربذ نيمآلا أدم غلاب مش

 ءاح ةفداخ- | ىلو ا افهيلع كلذ ن نفطشأف هكتع اهماح هن بلط ناك امكالذ لق لانل لادم

 01 ما هبرمضف يرك اشلا كل 5 نش 10 ا لفل 1 ام قوي 3 رملا

 صأو يك ار اايدحم اعدق ءاكتف دم لزم يرك اشلاءاجف اهلبقأنا يديس دب ينعنمأ هللاقو

 عا ركلاتاقفن نمهعطتقا اممهردفلأةناممخ هب هبل طوةسحوماقع يح را

 لاقمدنع تناكفذ يك ارئاىلا تبرهدمم لتقاملفدل اوناكمدخ عع ءهلوعم ع ا ذخ افثعبو

 كو هنمتب رهف هد اهم هيلاتب نه املءهدنعتناكيذلا يدعنإ متاح انباعصأ ضعب يدشن 1

 امم ناذه

 بورجح ليتق ال بيع ليتق «اويدناوءاملانميه>وىلعاوشرو

 يبيصن تامملا دعب نم نينوكت * ينتتقف ىنتلحم نا كتزف

 00١ هك هاعا انآ رك دواَده فلاب مصتمملا لاخ نيا نبل يع.ساةياور امأ ومهم لان بالاق ٠

 مخ ناكولاق ناسارح داوق 3 فورمملا يناقاللا دماحنب دم ىلا يك أرملا اهبالوم

 سايعلايفأو ىعاشولا يتب ور نملمرو جزههفابلو ب سع ل وش 0 رعشلا 22 ْ

 ماو رات وتم 0 0

 ركنمي يف ون س تكلا هل يلف ن

 ثادحالا هيلطنام بلطأ مورلا ضر ًاىلاذ وماملا عمتج رخ 5 ب ناىنثدحو رمملانبالاق |

 ىلع تايرامعلا يفم را نمةعامح انيأر ةقرلا نمانج رخ املف ركسعلا عمريسأ انكف قزرلا نم

 ىننهاري نهتاقف بيع تازاججا هداه ضع ىلع , 1 ٍِك لاقفابار - انك وةقفر انكأاو تاز املا

 ك0 يو اا ١. دشنأو تانرامعلاءذه تانج يف 1

 انجح العف تلعف #* اسرع هللا لتاق ا

 امعأو > اميتوص ايقار تاس "الآ تدشن ًفايبناج 1 :هرلالدعو مهمل ىف ناهأ رف

 هلوق كد اةنظأو رعشلادوحأ تيسنأ جفن تلاقف 57 تو > ادق أ سمايانأ اذاف

 انورخ تكسب دق نيرا ةعلأ ةنكر بيرغو

 هوركم نم افوخ ناسا ىلاتردابو بيسعاهنا تءلعف فجسلاتقلأ مثديف تميابام ذهن بهذا

 ا يك ارملل تناك ةيشنب رهعانل لاقلاق سنوبنب ليع.سا ( ينربذا ) مدخلا نم ىنقةحاي

 نم ىلا وا ماما ىلا بيرع عم اهب ثعبي ناكف نسحلا ةعراب هولا ليج ةمولاغ٠ اهل لاق

 لاه هيلا ليقع تناك يذلا دماح- نبا ىلا اهم تاخد اعر,تناكف هفراغمو هلها نه هروزت

1 

 ل ل يلا ةلومأقا < 14 مولظبلي كومللت دفا



 0 و

 بيقرلا ند ترا كولش ال »* الدعو افاصنا كواوا وأو

 بررملا ناش نم تنأو فيكف © يمانلا نع تيارلا نيدوحا
 بوبذلا ةيعاد تناو ا * اونذ ينال با فكو

 تواقلا سغ نم كوبقر اف 2 6 0 كوفردجسل ناف

 ةيمقر يف شف الا ن نامل نب لع هدانا اه ام سن> - نم سب ب مل ناو ىنمملا اذه 3

 ئى علا هنظأو تكس ا هلغم

 كب ران نع نيعلا اوعنمدقل ان اوفصنا 506 كتف

 كيتاقم يف كفرط جو نمن # وربي ام مسهو اًورَه 1

 كيلا الآ نيعلا ظنت لهو. ©. كاوس نع اننبعا نيدصت
 نب دمحم نعو عا نع قدحسا نب ذاع ع مهاربا نب دحاولا ديع ىناد>و زيعملا (لاق)

 ا اهراضح> | يف ثعحال نيمالا دش ىلا ي ء ا بد مع ربخنا مهاربا نب قحسا ن ع ي وغلا قحسأ

 لوش 9 8 مهارب ا ةرضخحم .ت تع :غو ا ا اهالوم راضحلو

 حنالملا تاسن الا ارط تناو * سفانتم رهو> ألا لكل

 تويوس ىديسأب لاق تمت ع ماب مهارإل لاقو رار توصلا تاقسأ و لع برطف

 سعأ ضقتناو رانيد فاأ ةلاج هل اهجوأ مث موسلا يف اهالوم طتشاف لمفق اهب مواسو كيلا

 تبرهمن اهالومىلا تءجرف اهضتفا نأ دعب لتق يتح اهب اهالوم سمأي ملف اهنع لغشو دمع

 نم ثبره نع هريذ يف ) لاقو ( مدس ند هرك 5 م ربخلا قاب و يدع 0 متاح ىلا ةئم

 ناد نم يك ارااعلا ماظاف نادل نوتات مدع رف دماح نب ىلاامالو 0 0

 كرين ىلا طقس دق تبذك نوماملا هل لاقخ ركت اف اينع هلاك محاف هراتسلا مالا

 ١ هذخأف اهدري يتح طايسا هيلع عضيو ةطرشلا ساحم يف هدرجي نا ةطرششاا بحاص ىعأو
 حيصت يو هحولا ةفوشكم هو برضيل درع دقو تءاخو راكم رام تنك رف ريا اهغابو

 نوما ىلا اه عفرف ىلع هلليبس الف ةرح تنك ناو ىنءبياف ةكولمم تنك نا برع انا

 ةئيلاهلأسف اهب ايلاط# 53 رملا هيلا مدقتو هدنع تادعف يذاقلا دايز نب ةبيتق دنع اهليدعتب صأق

 دجوي الو ققريف دحأ هب بلاطيم امي تيلوطدق لاقو نوم املا ىلا اماظتمداعفاهايا كام ىلع

 دم لقدم راع نم تلاقو ةدييزديلا تملظتو ةمأ وأ ادبغ عاتبا نع دبر يف هلثم

 مل هبال يكلم 50 يك ارملا لاقف امم ان ع دخلات يراد ىلع يك ارملا موجم ينبا

 0 ءاضقلا هالو دق 1 يدقاولا - رع نب دخت ىلااهضدي نوماملا صاف كلا لما
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 | محملا ى و نب 7 8 دقلو زعملا نبا لاق © اهل ةمحو اه ءلا الا بهذم لك هن 00

 | ا داح 10 ل ىهف اهقت 1 مهرد 0 ةناع نافتلا ا ا 4 1 5

 تب رهو قؤرطلا ىلا لي دلا رصق نم تادن لتقف امل دمي 0 2 ل

 ةسمخم اهارتشا قوعالل نأ نوره 2 نوءم ن ع هظحح ) 0 ( يدع 4 متاح كَ

 اك ولم 1 رك ا ينأ الو لاقو 4. لآ اهعقدف ليممسأ نب هللأ كبعلا اعدو راث د آلا

 يرو ةفعاضم نعلا ان افاعضا هق كي اللمع كيلواس قىكلاو كندزل اذه نم ل

 | امنا يديساي لاقف ةيئس املخ هلع عاخو رانيد افلأ ايهنف رمحأ توقاب نم نيا هيلا

 قع جر>و ينامح تناك ةيراخلا كه نال ةلاحمال ته . يبلاف اا اماو اذه لتع ءامحالا عفت

 | ى# نب ىلع قدح زمءملا نبا ( لاق ) اموب نيعر أ دعب تامو هلدع ريغتو طاتخاف هيريضح

 | تانغ لونا ا حاد نب مهاربا ينثدح لاق ناورم نب لضفلا بتاك ينئدحلاق

 ا ل هنا اهاريشاف أ اهعرتشلا نأ ه سما بد مخ ىلدوملا , مهأر | نإ قحدا هل فصوق قومإملا

 ا مو كلذ تلم ىرذا د فاأ دام قدحسا ىلا لما 5 اهامح نوه 01 يأ ماو 0

 ا تفلالا ةناملاو ةره وح 00 ْق تدر فئقاالا ةاملا آ ناوبدلا ف تيك اهنا تفك ردا

 ' 018 قكلذىاردقو نومالاىلا ناوصن لضتلا ءاخ [هالدو اهنئادل تحرخ]: ىرخالا

 فااقئام غتاصو لالدل بحوأ لاقو كلذ 0 نوماملا كا تضلأر وه ممأ تقف هع ىنلاسو

 0 7 3 5 لاملا 000 هياا توندو يقاعدف نوم املا 0 ةصقلا د مهرد

 لَه د ريرح نع يلا ينادح يملا أ لاقو *س يف اذه ىناك ىلع ضرتغتال يىطعباي

 زععملا نبا لاق اه.ذتفاف مويلا اهديس اهب اعد ةسلاح بيم تدءلف مرحلا رمصق امون تلخد

 نب دمحم تاصوا يح تلاتحا نو.املا راد يف تراص امل امنا يرمهلا كاللا دع نبا ينريخاف

 تقولا دعب تقولا يف هاقلت تناكو هيلا جورألا يف تلات>ا مث هتناكو هتقشع دق تناكو دماح

 0 مساقلا نك مهاربا انريخاو اهايا هحوزو نوماملا كلذ غلبو 2 تدلوو هنم تابح َىَح

 كفو و ال لاق روزرز نب ممافلا نع ةعكح ن رفظملا هب ىنندل >و هنأ نع روزرز

 اهسحو | مشار 5 فوص 4 جح اهساملاب حا دماخح نب د # عم اهريخ ىلع نوماملا

 ل قيجالا تن نماءاَمو حامو زيخ اهلا لخدي ءوضلا ىرتال ارهسش لظم دك

 نع هيلع 0 تجرخاو اهنع بابلا حق اماف اه>ارخاب سعاو اهل :قرف اهركذ منموي

 ين 52



 (8١1م8)

 بحال بح# وهف باقلا يف # هصخيد لثق ىرصب نع هوبحح
 هايا اهحوزف ادبأ هذه حاصت نل لاقو اهم بجسف نومأملا كلذ غابف

 دم ترسل اذه يار ف

 تس وص
 بتاعي بناع ندخات ,ارل »2 هبأم كدب نا ردشإ ناك ول

 بحخملال ي>#< وهف لاقلا يف «هصخش لثف ى رم نءهوء>>

 محملا حب نب ىلع قيدص واوا ينثدحو زيعملا نبا ( لاق ) ىطعسولاب لوا لية” بيرعل ءانغاا

 ا ةلوم ىلا 5 راض دنماح نب 2-2 يم يفوت ال لاق دماح نب رفعج نب دمها يد دح لاق

 ١ طقسا عر نأ ىلا 7 ثا كعل 7 هيلا جرو فاخحام باش لعحو 3 5 نأ اخذ

 يف تدق وف محو اهححفصتي لع هيلا تل رع عاقر هب هف اذاف هدعاش لعحو منا ضفف موت

 هلوق اهذ اذاف امنأرقف ةجاحل م اقو هدب ن .ايستوواهارشت ها

 6 قآا يف تءقوأ نإ م كيلع ند

 اكفاو ع ارود انو نو ينا رع

 كر 0-1 زا ا وأ + 0 تقام ناك نا

 دبع ىت ندعو م نبا (لاق) | 7 ١ رعشلاو ى اعط نع جرعو لمر تايبالا هذه 3 برعل

 ةيامرش نلعو ةكرلات وءاما "نإ سايعلاعم | انك لاق يماخرلا بوقعي نعىناسا رخا امع نبباهولا

 وهو:كب يقثل ارب: كلا قلل شو اناا لاقو ىلا جرخف ناسارأ 2 لا + لجر مئاه
 بيع تجرذف ديدش رح يبو نيمالا سار لع افقاؤ تنك لاق تاه تلق ةلامإ كل

 دربلا ةيشاك تلاقف ةلبقب اهلا تأموأ نأ يسفن تكلمه امل. باتك يف رظنت حو يف تنل
 سعاشلا لوق تدارا تاق كاذ فيكو لاق ةئمط كل تلاق تلقف يرداام هللاوف

 , موس قابلا درا ةيشاط # ةئعطب ريتساف بان عرض يهد
 ممارعش ينا نب بوبا 0س هللا دبع نع ديز نب رمعتلا نع صهاط 1 دمح ا ةصقلا هذه حو

 00 د 9 سيرعو دماح نب 0 0 دنع اوناك

 يف ةلةب ىلا رنشن' ن“ 0 0 تلاقث هني هل ت1 نرمالال 01

 يءومنبد# ينثدحو زتعملا نبا (لاق) تكسف دماحنب دمم تلاق كيلعيتايحب لاقف كسا

 هدد بس رعو نيثغملا ةعامجو 300 نب ده موفو هوامدب هعمو امو نومألا حيطصا لاق.

 ادب ينغأ تمقدباف ةليقب م اا تاما نإ ده 2 هالصم ىلع
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 "لاقفةئمط هل لوقت نب دماح .نب دمحم باودحاهءانغب ديرب « ةئطب ر.تساف بان عرضي هر

 ا بمرغا ىلا أموأ مكين ف نك لاقف ءامدتا ىلع لسقأ مْ هبا يكس٠ا نوم هك

 وفعلاو الا تأموأ نينمؤلا ريمي انأ لاقف دم ماقأ هقمت 0 ىنفدصي مل ن ل هللاو

 تادشبا لاق 8 كيرلا نع لوتس كيك لقت تولع دف لاق يوتلل برقا

 أ اهيلا هب 'يموأ 'ىثل الا توصلا اذهب *ئىدتن مل امنأ تءاعف ينما الا ءادتبا ينعتال 3 0
 0 ا | م هلم ءاعا الا عضوملا اهل ط رعت و نع 57

 1 ءا هريغ يورو د.شرلا.نب يسرع ابا قثعت تناك بيرع نا نكس ع نب ىلع ينندحو

 اهنا معز تاكو هلانغ قر ع يبأ 0 ع الا تملا ”برشتال 5-2-5

 زتعأا 22 ©( لاق ) هاوس مهدالواو ءافلإلا م ةحا هفصاو مشاه يد ند ادحا تقشعام

 '000آ ١و مداخلا يردتلا الاس قدمت كاك تيرع نا ايراوج 2 ينندحو

 وهو ليقثلا فيفخ ىف هنطتغاصو ارعشه يف تااقفهل ةحاح يفد. ناكم ا وتملادب هحوف

 تس
 اضرلا ال ىنم مغرلب © 0 م.
 اضوع هتم :قلا ل * نا ىرت يف تاطخا

 || 30918 نكحضإو نزماغتم هيزاوج لعجو ءداعتساف لكوتملا يدب نيب اموي هتتغف لاق
 1 ىراوح ضع نع تنانخو 6 لاق 0 2 نم ري اذه تاقاد+ ساب تلاَقف لكوتملا ند رس

 ا اذه ىلدو تلامتو لاو تءادؤ نا كحنو يلاعت اط م تلادف تاو ع 5 امون تاخد ا 100 1|

 أ اذه اا 0 2 لا ُ نيد اذاني 3 0

0 

 أ ا 11 ع لاق لاق ىتثاولا ى 2 يدع د 0 6

 0 تررعتءاح ساج املف ىتافاوو تامفف كدنع مقأف كئيحأ نأ ديرأ ىلاف كب رضم ىل غرش

 ا ا ظرآر تررع نا نود نب هللا دنع ونأ ى ”دح لو ةظحح هب ينأدح دقو تلخدف

 ةلدنع اذهاب ىل نلاقف اذك تاعفو اذك ت اعف لوقيو اهبتاعي لعجف اعيجح اس اجو دعاح نبا

 1 هريذ يف ةظحح لاقو هلا انئح امكو هيأ ن رم اعاد >اعاي ت تلاَقف هيلع تابقأ مث يأ َر

 | راموط يف كباتمب ىلا بك | ادغ ناك اذاف ىطرشب ىلا>اخ قهلاو يتةتخم ىلدوارس لعجا

 سعاشلا لاق دقف لوذفلا عدو ةنالثث يف كلا بتك أ يت
 تس وص

 يدعن الو دس 6 * انيقتلا اذا بونذلا دع ى

 ىدمتلقل ميحجلا ران ىلا # يرعش دعب تءمه ول 1 هلوق اذه ماعو

 | ةلاور نه. رصتبلاب لمر ةيولك هيقو لسمو فيف بورغل ءائغلاو لءٌؤملل رعشلا

 : َ نسحلا ونا ينأدح لاق بيصخلا 01 كدعذلا نب قدحسأ باوقعل وبا (ىنريخا) ةباب 39 ورم



 تدىلع ةلاج بيرع هدنعو سابعلا ىلا يخا دنع اموي تنك لاق تارفلا نب دخت نب ىلع

 ءافلا كلذ -ىزج دقو يخال تاقف انثراتس فاخو انيدي نيب نينغي اهيراوجو اهل درفم 1 1

 نب ىسع انآ ةشي ناك هاف رمل الإ احا هم تيرشأاه ةباع 3 كاان بررزع لا

 ةعاشسلا اعوهش 6 كف هل تاقف اقف يح او ضعإ نإ ترخص تأ رفلا نإ لاق ديشرلا

 رارح ند تلاع قلب كا اعرارد ,شط تلاقف 0 ماق “ ي يا تلاقف هذحغلو كحل

 ليفست ام اواو ىر 0 تذدرد> نا رازح نحوراع# ندرصتسل ال يناربخم مل نل

 تاك دق لاق وأ تاطب دق ةلآلا نكلو اهاحبف ةووشلا امأ اذه يف "يش كاد اتدصف || ٠

 ينأ نب مهاربا ينثدح لاق ةدوم نب ىلع نب نسحلا ( ينادحو ) هب ف منك ام ىلا اودوع ١

 مكممطأى يح (ىدنع موبلا اووف نياشم يع لع اند 0 لاق سينعلا

 تاقف لاق يهو انأ 2 ا رضح اهو بط و اول نم اهدرب ةعدب اهتعنص ةزول ف

 تلف يلوةف تافو اهل تيدعم) وهام ا دقق ا أ لق باوحلا مدقأ 32 كل كاذأ"

 0 يلعرش تاق تدر يذل كاذ هللاو يأ تاقؤ وه طرش يأ يعش نع ينااسل نا در

 ناذهفالإو يدنع هردقداز دمحم لاغو مسوي نسخ كلذ ىلا فاضأا نافةببط ةبكذو بأ ١

 نع نيحادنك نب قحسا نيف.سلايذ ناد نع لعن نسما ) ينأدحو ) هنم ىلديب الابل

 تلاق كب اعأاأو لس ا كلأسأ نأ ديرأ 'ي ىد تلق يه امو هللاو تااق ةطي رش ىلع ٠

 ا

: 
 تهدحو دقو 3 5 8 يربخ ك رعوا لان ىلا تغلب 1 3 لاف ع امد ١"

 يمقن كتدفاي كيلع نام: لا للا ءاولحبو ىّلحو زيي ىلا تئعيف دنا ش>وو كارثالا نم" ا 1

 كما الو لاعفالا و هم وو قالحالا نه كاذ 2 يرضح ن ' هلو كيلا ثهحو دق 1

 أءمفرط تيصع دقو قاقر نم ناتعل امفةيديبز هفو ةفالألا لمع ىلع جوسأم بهذ نم ةيكمو |

 نبا ( لاق 0 ف ,دلاو حامو علطو لشو ىوشم جارد رداد ند ناّئماعو اءمفد | ا

 قاس اوما ينرمأ لاق ةيولغ نع ءرك'ذ لور نع" هللا دبع وبأ يمءاشولا ينادح نعملا | |

 ع رع ىلوم يبك ارملا ىنيقلوالودغف حبب رطصيلةركب هيلا ريصن نأ يلايللان٠ ةللل يف نينغللا ١

 1 ةعاه برع ىدحتساو ع فر 4 يدتمملا ملالغلا لك لا ا ىل لاقف هدنع ذوب |

 نيخ هعم تيضمو ةيناز ةفالخلا ١ تاقف ةيولغ لاق هليل ل لك يف تار ثالث مونلا يف كب

 لا تحط ى ءاب يمحتاي 0 ا هللأ معسل 1 أذاف ذا انارقف ة ةعقرو ليدنم يف دودسلا 1

 سل 7 ل تي ل ل ب ب يب بببب--77

 ! ةوعد كدنع نا ينغاب دق قحسأاب امون ىل تااقف نيا 0 اناو ينعلوت بب سع تناك لاق هي هن

 ٠ | ّقء 08 اذاف 3 0 11 2 هللا اقلذ| كيلع 3-3 ءلاو _ٍِ كل دادزيف فراظلا يف ةماعلا قالخا ١
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 )كم١4ا(

 رع اذاو ٍباحاو نيباولا لوضع .هللا قلخ فرعا يناف.بانلا نمقثوتسا تلق .تلخد
 ١ , ىناشو ىنشن اعل كماقا هاو املق جاحد ن ل رودق ثالث اعدب نيد , خبطل يس 1 لع 0

 . هذه نم ردق لب تاقف كل خسبطي ًاعشىهتشتوا رودقلاءذه نملك ان نا كيلاحا اعاتلاق

 ان 5 ىح برش انسلجف ذيبلاب اًيعدو اناك اف ابو ينيب املءجو اهم اردق تفرغف انيفكت

 هيدي عوط تنك نا الو ىلافص *« هتوفجنأال نانالا نء ىريذع

 | باب اورسكف باجحلا ءاج مث يوت-ا ىت> يو انا هددرت لزت ف يش هيف ىتب دق ىل تلاقو
 | قيفصتو صقرب هيلا يثما تابقا هتيار اماف نوماملا ىلع ت 5 قرح ص 0

 ْ هريخ 3 نوماملا ينااسو هوفرظتساو هوقرعل ملام هدنع ند 0ع عوف توصحلا ىنغا انأو ١

 10 ةيولعاب 5 رذا ف لاَ تع عسبس هيلع هبدد رو هددرو ندا 3 لاف هل هتح رم

 م7 توملا اذه هشبل غجع

 وه

0 2 

 1 ع 57 نا وقصلو فورا *# 5 برو ىل 0 2 ياو

 | ورم“ هيسأو يطسولاب لوا ل. ةث فيف> بيرعا ءانفلاو ةيهاتعل منذ وهو ليروطلا نه رعشلا |

 مباقلا ين ”دحو زيمملا نبأ لاق ةيواع لا مم غيصألاو قي رطلا هذه يف ةناب نبا
 1 3 ةوؤرر نب

 1 لاق ءانغلا غوص ذئب 0 0 2 عما ل ها 00 تنك لاق :نع يني دح

 | هلع ريدحلا كلذ يف غوصتو ناحلألا . نه هغوصي امف قثاولا دياكت بيع تناكو مداقلا |

 كلذ نق هن ن 0 ا

 يلاذ نعمويلا فعاف بنذلإب رقأ « ىلإ كلا اينذ ةدسماع تآ
 . امو هنم دوجا اهو: لمر قثاولا نو ليقت فيفخ هيف اهل |

 دسحا ىلا وكشا الو ينرب يبسح .* دمكلا نم ىتاا ام هللا ىلا وكشا
 هل 0 دوحأ ابحلو لوألا للا نم امع ولولا نلو ابل

 م نيتوصلا نيذه هع 1-0

 كس وص

 يللز نع مويلا تفعاق ب فاذلاب رأ نإ ىلب كياا 0 ةددماع تامل

 لجحوأ ١و فوملا مد كبر كاقو *» ردع 5 ديس نم حفصلاف



 (ادر ا ع

 كسوص انكم
 دال رسلالو ينرب يح * د.كلانم ىتااام هللا ىلا وكشا

 يدنساي كنم ىوندب هلظ يف * ةمعان تنكدقيذلاناءزلا نيا

 دهسلاب نيعلا نودع وح دل » يأ> رشي كتم امون هللا لاضأ و

 بيس ناكو. زتملا نا لاق رصغلاب كوأ ليش قئاواو يطسراب الو له 2

 نو.أملا نبا سارعلاى لا اباتكاطدجو هناانع مصتعملا فارحتاوءايا اهدايك اهنع قئاولا فرحنا

 لدللاب رهسي ناكو قثاولا ىنعت انهه ىلالا روعالا انا لتقأ يت>مش جاعلا تنأ لتقا مورلا ديب

 قلع بيرمع تدضغ لاق نودمح نب سيلا 2 ىناد>و (لاق) دادغرب هفلختسا مدت تلا ناكو

 ضع يف تلاقق امنع وذنت نأ 01 املا تئثدف يلاهاممو تاروك ذملا اهيراوح ضب

 يمحو ةقافصو يانز ىرتنا يهمشت تنك نا سلا اياب اهتونذ نمنأ ملعب دعت امم لوشام

 نب :مساقلا ينثدحو ( زتعملا نبا لاق ) اهنراخلا فرعاو املا رظناف ةءيظع لك ىلع يئءارجو

 رفطتق نوذرب ايلا مدش اهبايش ف تناكاجنأ تع ين دح اق تحلل ينادح كاق روزرر

 ةبارفعزب فورعءملا ديشرلا نب ىلعنب اص ىندح لاق ا ينثدحو (لاق ) باكر الب هلع

 ةمومم ىهو تءاجف بيع نبأ نومأملا لاقف توص يف نومأملا عم ىلع وبأ يلاخ ىرامت لاق
 ريسشغإ هيلغ لاقف دوعب 'يحا تلوف هينغ اط لاقف اهءلس هيف تلاقث تول 0

 اهدي تبسل داق اهتازف بربع تلدأف) ثيعو "يحلل طمللا للغش

 يةغادقو تلعقس مت تودضلا نم تعرف ىد- تكس الواعد تحب اق الإ

 كنرع ةيراج ةقح ىلو تلاق لاق :تادرقلا نب سايعلا وبأ يف ةادحو (زتمملا نبا لاق ) املع

 اكسم الاقث. ندب ةلغاا ناكم اهرمت فاغت 9 اذررايظ اوف دوا بدي سع تناك ظ

 ريراوقلا ا ةلاسغ يراولا مشو هنداعا هتلسغ اذاف ةممح ىلا ةع“ نم هلسغتو اريثعو

 ىلع اموب تلخد لاق مدنا ىي نب ىلع نع ةظحجح .( ينثدح ) نازوملاب هنم هحرست امو“

 مولا يدعم 31 تلات مظعر طع ءامملا تطه املج تالامطا الفا ع 1 بروز
 8 بحو تد 5 كن.او>ان 0-5 0 ثعنأو يراؤجو نأ كفا

 ا ل ى* ا اننغي نط نو ةفيلخلا ساحب فق را اريح نع ىنئلأسف تدع 0

 هنا ام ريخاف
 في

 هس وم 3

 قاطنم موقلا رفسو »+ اعزد 3 يي د

 سل يي يي للسللللللللهللللللللللل لج 2 سس سس جيبي بي يي ب بيب يسبب سس سس سس



 )8م١(

 ” قاف هيأمو ناكو « هلع قاف هب 0

 000 قوشلا راب نإ رطخ ع هءااوح

 ةيلع تعلم ة د تنصف ٠ يع تيل ا تهد>حوف

 ةعقرو ةاودتذخح و هايا اهانغو تودلا ن ع :هئلاسو م برعشا ناجل اف ماع 5 هلمدقو

 اف كل و

 قرغلا سرنا حاصو # قدغلا لباولا باحا

 قال[ هوفح خوي < 01 ناننل |١ ع مدقو

 فدعا اهات ناك © :ةعزتم ناكل تاهف

 دبع نع نابزرملا نبا ( ينثد> ) تايبالا هذه ىلع الا ا:ءوب ةيقب انيرش اش ى نب ىلع لاق

 ةدع اهعمو امون برع ىناراز نوم املا نب سابعاا نب لضثلا لاق لاق ئزورملا د# نب هللا

 تلاقو تباف ىدنع مقن نأ !ملأسو ةعاس اننداحتف انبارش ىلع نحتو انتفاوف اهبراوج نم 0
 مهف ديؤملا ةريز> يف نوء.ت مهو فرظلاو بدالا لها ن٠ يناو>ا ن٠ ةعامج يناعد دق |

 , مهملا ادا لح تن وعانكو ةرانم نه ىبع نب ىو ديح نب دعو ري نب مهارب | ٌْ

 ْ تيتكو محرلا ن مح رلا هللا مسبب تبل :كف'ساطرقو ةاودب تعدو اندنع تماق ا ملع ملقا

 ةعقرلا ريدملا نب مهأرب ا ذذأفا ملع دزت مل ةقر 2 ا دحاو رطس يف كلذ دعإ |

 تربلو تقةفصف ةعقرلاب 0 وحرا يلعل ت تحو أذام الوا ت تحنو تنل تدر تع 0

 ا ينكلو هيدب نم هللا ينكرت اذا دنع ل ءالؤد كرت أ انل تلاقو الطر 6 |

 تذخأو ا ضع 0 كلذ تاعفق مهم ااموقأو م كفك نع ئراوخ نم دع:

 لاق هيبأ نع ءالعلا ين ا و ديعس نع فاخ ند# 6 تفرصناو نوذعءن اهعم

 ردحطا مط تدحو فك اط لاقف اهداء تاتعا مث امايا اهرحهف بارع ىلع ن وم ملا تع

 دمح بضغلا ءدب مذ نمو لصولا ةوالح تفىعام رحطا ةرارص الول نينمؤملا ريمااي تلاقف

 مالك نء ناك ول اذه ىرتا لاق مث ةصقلا مدخل ةاسح ىلا نوعان جرد لاق اًضرلا ةقاغ]

 وع لاق داود ينأ نب دحأن ء ءانيعلا ينأ نب فاخ. نبدمم (ىنادح) 0 نكيملا ماظنلا

 داودينأنب د ًالاقامايان ر حوف هنم تيضغ '”يثبن و“ ءأما امءاكف مالكز وم الل نيب و ببر مع ناب

 | امف هلوخدو هئاضق ينىل ةجاحال ب سعتلاقف انس ضقا دلي ىل لاق ثاوعالا لع لد

 : لوش تأشقلأو اند

 ملف ل تالا و لكس بدي الو :ناسولاب حفلا طلخمو

 | أ نع نود نب د نع نعرلا دع ندم ينأد> لاق فاخ نب د#ع ( ينندح ) :

 ْ ءاملظ ل يف ةرخالا ءاشملا ة الص دب مورلا دالبب نومأملا ساحم اريضاح تنك لاق

 '001 ركع ىلإ رز ةيولا شرف ةعاسلا كورا نوعالل ىل لاقف قورو هوعر تاذ
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 ا 00 ع يعم تشن مو تح 0 لاق 3 و كد ٍق يلاسر هي هيلا 3 مصتعملا ىف قدس

 ه0 ةبادلا كالت باكر يناكر كص قدح هاقونا تام>و كلذ ت.هرف ةباد رفاح مو

 فذ ن 5 تاقمت من تاق نود م فلاق تيرع تلقف تي رع ء اذاف كي'اذلا هحو تاء

 نبد#م دنعنم ءىحم بررع تلاقددنع تءاص اموتلق دماح نب د دنع نم تااقتقولا اذه

 هددعوب تام قد يأ اهل لو هيلا ةم>ارو ةفيلخلا ب برع ند ةخر اخ تقولا اذه يف دماح

 ١ اشساعت قحأأي هقفلا نم ع ا ا هلا نم ءاز 1 هيلع تارق و محو ابا ه5 تراص

 تيضموانقرتفاو ينتظاغو ىنتلحذاف انفرصناو 0 انتواتكذو اهؤشوانعلو اتباط هاو
 | .هدحانا ناوت معو ناعقالادهانتو تيدعاف اذكلو ةرئالالا تدعم ةلاسرلا ثيداف

 ْ هيديعت اق ردملا يف 'ىشب اضيرعت كلذ لبق مدقأ ت تادف همن اهثيدح

 لذرلابموقلا طاصى وست فولأ #« ليخلا ةعساول الالطأ ىح الأ

 ليلا ةطقاسا ىط ىلبح ىلا # ةعلت باجي يأ 5 ولف

 لص و للعاهنمموقلا لكواوجنارل ©. اًهدنع لاظلا رضي نأ ىلا سول

 تكف اهثيدح ىف انآ: نظلز بضعف يع كعمل ال كوس قد ا
 | رحا لقع يملا دحأ نب دع ( يمدح ) كلذ يف يل للا راخو ءريخآ نأ تدر

 | هجورخ يف نومألا عم انج رخ لاق 18 ؛”دح يديزبلا نبأ يللاق لاق نوره نب نوميم
 كا د تاق أ رع يندقنأ ديزيإب يل ت 3 ا الف جدوه ىف بيمع توأرف مورا ىلا

 م 5 انط هيف

 قرنا نايم تيار اذا * قفا ماود نءياَهب اذام ٠

 قف الا كاذب يوهأن منال » قشكمد وأن درالا لق

 ىتع تدححاف يهب كسأو < قر يتم كلك يذلا كا

 تكسا تلاقف قشاع سفن هللاو اذه تاقف.هنمتفدقن دق اهعولض ناتذنظ اسفنت تسفتتفلاق

 | نورشع ساحل لها نم اهامداف ساجم يف ةربرم ةرظن تراظن دقل هللاو قشعأانأ راما |.
 , نبدا دع لاق صاط نأ قع يندح لاق فااخ نب دمحم ( يندح) 5 زظاسا ا

 ناحر اداكفهلك دجولا اهب اهب د# ناكو رش دماح نب د# نيدو بن رع نيب عقو لاق نود ّ

 فيك هل تلاقف اموب هتيقلف اهنم هلق يف ام زكأهنا لق يف ناكو ةعيطنلا ىلا اهريث نم :

 ىوللا تاو كك لاف الدب لدتا تلاَقف 11 ناكام هللاو 5 لاق دوهماب كياق

 ساسلا لوق تعمس امأ اهركم ريصأ نوكي امو لاقف كنت اذا لاط دقل تلاقف تاسنل 0
 تنال

 سابلا يف ةحار نم هل ريد # يورااىذب ءاخ رلا عمن وكي بعأ

 سائلا ضعك يدنع مكلو * مكشاء ال ك:ءارك الو
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 يي يي ببي ب7-بب ببلت-بببب

 ١ ا دج) هلع طاكذم قص ا ىلا :اداعو احاطصاو هتتعاو هللا توذدتعاو اهانع تفرذ.لاق
 دمر ام اهؤاَنَعغ شيل بيرع ءانغ انيراخحم دقو نود نب سانغلا وأ يل لاق لاق ةظحج

 ةلودلا ينخم نم مهلك سانلا يفف رعب نمو هل تاقف ةجذاس !هتعنصو ريثك هطقس نال 221

 '01 |[ دكص د ع هفرغام دعا تلج 7 هلدم ا اس تح فاعلا

 0 تو تيما م و تنويع ٍت> كلذب فرتعي وهو

 املاط تمل دق حاص #:للضفم ةلود تاف امع كءاسيس * ذبل يت خا يش يف كل له نعاي #

 ١ اذ ةأرضاءاهدعبأ ببر تفلخام يللا مث اذه ىلع نحبو * تقرشأو نامزلا كحض *

 ايتيناح ف مرملو 5 لاخ 11 نم اريثك الو هل تاقف ةم:صلاو ةياورلاو ءانغلا

 نع رامع نبا د ع نب دحأ هضم 0 ريخ # ادبأ يتأ خيش يف كل له نعاي *

 ن< هند بيصخلا نب م-هاربإ نب دحاولا دبع نأ زئاملا نبا رك ذو نوره نب نوديم

 ناكو كوبأ يف جح برع يل تلاق لاق يب 11 ليعفلا يرسل دعو دما نع هياقاب

 اميه الا عدة اساف تانرعالا 08 00 ا كو ندفع ناكف اقوعضم

 لاس ائيلع بارعالا نم خيش فقوف م-مْم هعمسا ام رئاسو رداوألا مهنع بتكحاو

 ينددن اف هدشتنتساف

 آ 1 ةباع نركي دقو ةدادبل نوح كله مانا

 تاج داق مكي وه ىل لاق رءشلا ىقا يندشنأف تاق كلذ لبق هتعوس نك أ مو هتنسحتساف

 هفعضا كلذب اه.ال يالوءو لوألا ىل.ةثلانم انودص هيف تدنغو تملا تظفحو هنرربو هلوق

 لاقو ينارعالا هابإ كدشنا يذلا تيبلا كلذ نسحأ ناك ام ىللاق ايشعمويلا كلذيف ناك الف

 ىل_هوف هلهتيثغ مثهيف تننغ دقي ةتملعأو مانا هيدعناف هتف تنكنا ةنيدشنأ مقيم اكل

 ينادخ تدصألا نبا لاق زئءملا نبا لاق اديدش احرف توصلاب حرفو بيلا اذهب مهرد فلآ

 رامت نإ| ةياور لصتن انهه نهو لكولان, ينبع ينأ ساجمب كلذدعب ربذخ هنا ثدحلا اذه
 نوماملانب رفمح دنءاوناك مهناركذ نوف 006 نأالإ نتاورلا"تءمخ دقون ودم نع

 نأ ى لع ركذف مهينغل بي رع ةيراح ةعدبو ىي نبلع مهدنعزاكو يسيعوبأ مه دنعو

 ا 117 كف ةومالا نب رثج ماقق هيفراكو اذه -ىعدال اهنأ زكذو برع ريغل هيقةعتساا
 اا الا تكف تلعتف ةضفارةللا تتكم نأو ثوصلا نما نعال اسي لمنال نحتو بيرغ
 محرلا نمحرلا هللامس

 سماتيام نيكسملا بزعللو « مهمتوسب توببلابابر ال ايزه

 ا نمو ىلا مذخا دقو هفف حا ايف متأو سنؤم ريفب ةديرف ةدبحو ةنكسلا انأ
 مكانه كلذ فالخ يف اناو فّرلاو فدقلا يف لاف ةف#و ةعدب اهنيراح ينعت ىنيهلي
 ”توصلا اذ_ه يف ةصقلاو نالفن هيف ضرغعا ٠ كره يف هللا دم .تلاسو كاقباو هللا



 رفع ىلا ت] وذاع ا اممم افرح مر مواهب هب تثدح مك يبا ىعالا عم امصق ثدعقو انك اذك أ 2

 يلإ اس اح ي* نب ىلع ناكو 3 رئا لاقو ع يق كا يمر مث كو ها 5 رف نونا : ا

 سمالاانيروف اذهام لاقو كلذ ركناف 0 ةيحان ت تو ةعفرلا تلك نأ داراف ي '

 تاما وأ ينادحو ) ا نبا لاق ( اه اضغب 0 8 نع هللا مَع ناكو هدب لع عش 2 هنع تا 1

 ب لعو بارما نوعالاو رفءح دل :ءامون اذ ؟لاق يبأ يف ندح لاق تاذ هلا نب 0 نب سابلا“ 8

 كانه ناك نم ضخب ين ذا 5 ةرذؤاح :

 مثالا يسلك اد ه>و نم #* اعاد تل كنا -.

 حراس نندل مايالا ىلع قاب د محو قاحلاب عج - كا 5 :

 مدشب لف يريغتودلا اذه فرع هينعأ ضرالا ه>و ىلعام تلاقو تةفصو بيرع تكحضف 38 ٠

 ا تام دق ةصقلا تحاص نأ 0 هد هه م تلاقف ى ريغ هنع: الكم قلك ان 0 ١

 3 7 ١ تءاطاف كنه ناخ ّق نيكس ما اص را رد بر 7 لوف دادغزمدق 6 نأ نإ كيرا ١7

 هلا تيوب هلع فالذل كب 1 ها وم تيح 1 هعابم اممكاف لوب هنارذ 0 اموب ماس ةْسأ :

 مهرد فالا 5ع املا ثعبف ةعج دعب هيلا هدر | او ةقضيف اه 0000 الا هنه نضيف ١

 ةلصولل 55 ضرقلا ت تاعحو ا وو كلذ ا 4 ثعمل ! اهريغ كمل و 2 فلاحو | َ

 3 هءارظني 5 وأ لعحو ردقلا 2 ةلل اكرم مذ ينغا نأ توتو اليل املا يل تناكذ 4

 هلوقامف بتكو ةعقرو ةاودب ىعد [إ

 اص ةْبأ لم مأ هحو نم »2 | 0 ل دو كنا ردباب ا

 سلجلا ا يف ري ا 3 .اعانب رش وهام را آو تاعفثديف ينغ ّك لاقو رخل لا ت تيلاو' ا

 عا ئ وا هدلا ر > ا ةحيضف ىلع ىتبيس هناالا رمشلا اذه ىف تلش ذك ىنحأب 1 ٌ

 تناكولو يع ء سانا داو هريغ م هتياغو حالا ريئكسملا كاذ 3 اص ةنبا لع 1 ناكو لعجحف |

 ريخلاب 5- ةيح دمت مآ ٍ

 224 تورعلا اذه ةسناتاف ا
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 ةيإور نم يلع 00 لالش كر ا او ةياسنلا لحم يبال ر ءشلا ناف

 نوميه نع يالا نا ماع نب فوع همسا لحيوبأو هريغو يءاشطا ١

 يفا اهل ١ ني هريزمدل ةأوهم تناك يذلا دءاح نب دم ىلا بي رع تبتك لاق نوره نب أ

 : هيلا تيتكف ين ىلع فاخأ |

1 
0 

1 
 ا

 ١
 ريال كنا 3 معزاو + وتجاه 5 1 اذا ا

 152 هبال كئامتا ير هت 1

 كَم ربحا ىف اركذي م اهدعب نيرا نيتبو نيتيلا نيدج يف بيزعل هنقو نم اهنا ال
 04 ا

 4 ا
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. 
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 زا تك الا يلاو رطلا نا ةناور نم اني لمز فق ةيراشلل
 ن1 قي دياره ردنمل امو يرذع ثني
 : رش ام نيعلا نم يممدو » ين- ةلخو رولا تقلا

 ا كف وعرك “يش ىف اهئانن اهلا بنك دماج نب دمع نآر بخلا اذه يف ( نوميم ركذو )
 01! اه ةسن دقق اععرك ذ نيالا نيرخالا نيدبلا نيذهب هلا تيتكف لبقي ملف رذتت

 ةيمسس و :
 راقت زبك حدي _تفاك ان مكب راقت نهج نم ”تنعا

 راح نهسفنلاك :دفانيرواحو * ا:ازانم يف ىلح هللا ةمحراي

 يراتشا كود امو كنءتدتك * ه:+ر هللا تلأس كل اذ

 0000 01 ني رمل ءاشلاو ساو نأ ةنمض راغيل يئاثلاو لوألا تنبلا هم ساو يبال رمثلا
 0 00| طراق تاو وي اهلوقي رمدلا اذهو لمز كلاثلاو يناتا يف ةناب نأ ورمعلو رنصتبلا
 يوحدنلا ديزي نب د# نع شضفخالا ناماسنب ىلع هرب 0 بتاكلا ةءاس نب حام 7

1 

 حامتنبا ةمحرهمسا ًامالغ قشعتب ساون وبأ ناكو ةمحر اه لاقي ةأىماب تبشي راشب ناك لاق
 |. ناكو ايندم الجر ءاخاو همزلا دق هوبا ناكو هلامحيف امدقتم ناكو بتاكلا ةماس نب حاج مع

 راغب ناكو امنع هصوذشو دادغب هتماقا يف ةحرب بيشكلا ساون ونا رثك او مهدحأ اك مهعم

 اهاوهع يتلا ةارملا ةمحر ُق لاق دق

 كيف نمسودرفلاةحاربييسح * انلزانم يف ىل> هللا ةمحراي

 . افلا لآ ىلا را ةداريخألا © رع ريغ امير نمانلا تطأ
 راشب تدب نوضو ساو 5 لاَقف

 راثت رعش# نما هج تفلك انني # مكمل راش نعش عوم 50

 هيفلاقوة:الثااتايسالا
 تاك ريع دام 102578 حاورأ امهؤم ىعات نما
 حابسلا ةحايس لكو المر هاهريس كةةكةب راح نطإ يف
 حاولان هو راق نم نافنص * اذ مالو ردق ىلع تدب

 الملا دبي يف ةنارزيألاو « اهردص حضني ءاملاو اهمناكو

 حانج قافط داو توب يوهم. #ىجدلاردتدينابرغلانهنوج

 سر < ديداس تا: ةايلخ اوءارتنلا يطاش يلع ماس

 حالا يظ نع دصقمفف *!ريحتم نكت الو تيدهدضقاو

 #  حارال براش اهم هامس * ير نملاساو نة رلاةمحر نع

 « حادرو لحكمو ماو * غتااو نغأ ىلا تمفد اذاف

 * .حاقارونب هنم اهييس # قااىئاحانردكوانسهشكو

 ات 077 00ج 7: معمل مس مال ع ص هجم ع عع ا 6< مص ل مج م تل سل 2م ب ل ص حس ص سمس مس

١ 



 لءتحاف نيلجر ءامد “طا ىتبو او>اطصاف برح ةفوكلا ةيسداق نم ةبيرق ىهو صخلاب |

 حام لك مث ينع حول * ةولخ يف هتانقل تقول دصقاف

 يحابسصو دحاو ايف ياس. * يتلا يلاح نعتيرحأ اهربخاو
 هلزنم ىلا هاعدو ةمرح هثبو هب د ةع نأ هنأ ركاذ ساون نأ ن ن٠ ةحر وبأ يدتااف لاق

 هنأ هف رمق 6-3 هللا اقف هيف هيلع ا احا زم هحزاف هفرعال ينيدملاو تاو وأ هءاجف

 يف هءاكب نأ ةهر اف هم رهشلو هوم نأ فاخو كلذ نم يئيدملا قنشأف ساون 2

 لاقو ساو 1 هباحأف ماقّنالا نع ءاضغالاو هل حفصلا

 مايخع ن ةعر دقو ان 00 0
 يحالمة-او دعا كل يتفرو * 3 كفدلك 2 رود الول

 حام دعب كيلع داؤفلا فطع * يذلا وه ك.اقم يف ركنو

 حازم ني تدل ةعاس يف # ًاىعاش حزاف ال كنا ةيفاح

 تلا 1
 كولا ةنلظلاو تقابل كي 11 لاا ل

 لمكت تبراق دق كنسو *: رايدلا ممرو كيوتنأ امو
 فل يبا .يخ >ا ىديع نب لقعمل ءانغلاو يدسالا ديزنب ترهكدال رءشلاو براقتآلانم هضورع

 هلع نأ ن2 امهب ترمكلاحدم ناتيبلا ناذهو رهنب *!اب لوالا ليقثلا ندهنطو يلجعلا

 يزيعلاليلع كب ندحلا ينادح لاق ىلع 0 نسحلا ) 0 ( 5 0ك ىصاعلا نب كييعس نا

 | ىط نيبو دحمان نين ناك لاق هناك, ن'لعالا دبع نب دمخ نع ماشه نب ىلع نع

 نمحرلا ديع هيفةناعأف ديز نب تييكلا هلتحاف هيدؤي نأ لبق تاق دسا ينب نم لجر كلذ

 هلوقب 0-2 ةسدنع نا

 لولا قلطلاو .تناانو ©. للا فرعا كاكا
 نز أروفت اشثحو يناوغلا تاو نإ اهوأ يت هلأ ةناذإ صب هحدش يفةثلا ت ةلاقلا لإ م ا هال

 0 34 هن ددمصقب هحدق يدسالا لفغملا نب 5 هناقأو

 لحرألا لبقأف ءاطعلا جرح دقو تي ريكلا ساج مْ * باط نم تاف دق يذلا بايشال له *

 ريعل 82 5 5 3 ينار ءالا ة هيد ا لاق لقا ا و ةناملا ثالثلاو نيتاملا تينكللا يطع

 نر تكلا يد ف مهأرد 2 لجخا 5 ةمق تناكو ,مثرد فالا ةرسشع ئرضحلا هذ

 ربيعا ىفلا ةمق نع افلا

 مد# ىناغالا نم هذه تيمكلا راعشأ ىفام ةبسن جو 1
 ب 0 3

 باقنع قداكلا هرباغ سيل ما * باط نم تاف دق يذلا بايشال له :

 ( رشع نما'  يثاغالا_ 6



)1954( 

 ٍبدملاَنم ناولأب يتأ, ىهدلاف * هبلطم تافام ىلع ءاكبا عد
 ْ قحسا ةياور نكد يطس ولا ير ف ةبانسلاب لمر فية> يلصوملا مهارإ ا ا

 - 4 ع نب لّفعم ركذ -_--

 رك ذعم ظحاملا هركذو تاولاو و غلاب اين ام اواوجن ا عاش اير يشع نإ لكم ناك

 ا بط اكوجاو .هنامز لهآ نسحأ هبل الل رم ظيور موا فلك ف 00 حا

 | فلد ىبال ل ائاَقلا وهو ه ري نأش عاشرا ه هركذ لما ائإو ل هم هل كلذ ٍِ ذأ ةعنص

 هيلع هيّتع بتع قف

 يدك زي امهعثةيمر ناو *# يندصقتف ينيمر“ كلام ا

 22 نمدغت مل انداسجأ ناك * 1 ىلع الوبجت كلام د

 كيذب هدا قارفلا ىلإ عجر مث لبن لا لا 4ا1نأ دازإ ناك دقو را لئاقلا وهو

 | مركبا طش 3 نع نئفحالا ناماس نب ىلع: |
 1 وص

 نويبع كنم نيبلا, تن>س دقل # ني.عا كبرقب ترق نل ي 1

 نوصم كسيلع ىلق نم كناكم * د كايلع فقو ماكر

 لك تحب اينالا قيما اويع اعزا تنك اذا انا نيج وأاق

 | يلعسولاب لوالا ليقثلا نم هلو قراخت ءانغلاو ىسيع نب لقعم رعشلاو ليؤطلا نم هضوىع

 01و لقممل هلا لاقي ق راحل هنإ لاقي لتقتيلاث ةفو لمر فيقح ىتدنع نب لقعمل نحل هفو |
 رسصنبلاب لواآلا ليقثلا نم نامحد نب ريبزال ءانغ هيفو مصتعملا خدت هلوق لقعم رعش |

 اهلحر دجموي يدعسنيب مآ « اهواطو اهمسر كجاه رادلا

 اهايوع رايدلا يف ينغي ناك نا * يلوعأ كنيعل لقف كاجش لك
 اهلمس نايتساف مراكملا نس * .ىذلاو فئالخلا نيز دحمو

 تتلوص 020007
 داعم سوفنال اموي لمرلا يول ىوللاىلا خمش لابج | ىلا سيلا

 دالب داللاو سان سانلا ذا *© انيك نما اك اج قالب |

 نع رصنبلاب لوالا ليقثلا نم هلو زرحم نإال ءانغلاو اوركذ ايف داع نم لجرل رعشلا |
 0 ا | نع دعس يبا نم رامم نبا (ينربخا ) هللا هلوحتم نم-هنأ ليقو ملا نإ

 | لاق يدع نب ميلا نع يميتلا ببشالا نب ل يي انئدح لاق حابصلا ظ

 | نم موق تاقدص تيلو لاق دام ريعان تخأ ينتثدح لاق ةيوارلا دام 7

 يف يناخدأف ىلب تلق ايم كيرا الا مهم لحر ىلل لاق 0 املهأ ف موا انأ انيق برعلا 8



 5١ 2 وتكم ليل ا

 تاك سوقفنتال امو لمرلا ىول 0 وز لا عتاب اكل لهالأ

 دالاب . دالبلاو ساب :نانلا ذا « كيلا نم انك وانك 10
 ودم هيلعاذاو ةرا رهظيو اروط ءاملاهولعي 1ك انآ اذاو رحبلا لحاس 0 ينحر مْ

 سلام قزرت ناو كفقزر ق.سأ نا كناف دل ضع | 2 لدعت الودهللا قنا هير دنع نااب مدانبااي

 يت> لحاسلا ىلعقيرطلا شءيلف كلذب قدصي منش خدرت ةثام- ليردلا ىلا ةرصصيلا نم وكل

 رحطلا اذههسارب حطنياف كالذ ىلع رده لناف 4قمك

 هه
 تسصسسل عمت 5

 لكوم .داؤفلا ةب وادعلا رذح «# .لز_تا يذلا ةكتاع تينا

 ل دودصلا 2 كنلا م » .قىناو دودصلا كمل يا

 قفا 0 ادعو مهلاب ادع .لاهو ودع 6 ادعلا هنع لزءع نم 1 هننمأ هلزعتأ

 ينلا هل لاقف هلام نم 0 هدلو ضعب حن« الحر نا ثيدحلا يفو ةيطعلا ةحيشملاو كيطعاو

 ده صوخدالل رعشلا# ةعح راف لاقال لاق اذه لد تدعم كدلو لكأ سو هيلع هلل ىلد

 ير يف رصنخلاب ليش ينان ديفأ ءانغلاو زيزعلا ديع 0 0 هم 0 ةدمصق ند يراصنالا

 ياشولا نع ردنلاب لوألا لق فر.فخ حرس نبالهذو اهريغو ساوبو قدحسا نع رصنبلا

 ىله ؤملا نعي ريبزلا بعدم نءهيبأ نع دا نع ى< نب نيسكا هبات ريذاو ىل ؤم اركب يباني ر مع

 صودالاو انا تدرخ لاقرساينب ران. ةديبع يلإنب هللادبع نعىلدوملا ركب يلا نير نع

 ىلا تاسراول نسحلا نب هللا ديعل اناَو ديدقب انك اءاف جحلا ىلا نسحلانب هللا ديععم دم نبا

 يتلا هتدرصق ان دشنأف هاندشنتساف انانأف هيلا لسرأف هرعش نم اندشنأف لك ابد يبا نبا ناملس 3 | ٠

 امفلوقي
 بحي ال بح و تاشلا كفاه[ ىلا كك فا
 يف اودودصلا كحنم |تحبصا

 تبرق كالامح ىلا ندا ىلام

 لوم كيدل ل_ه كرد هلل

 ينأأاو كاذ لبق كتبأ ر دقلف

 مكاو ءاخرلا نمزلا يف نحن ذأ

 ينجي ف اهوجش ةماخا ىبت

 مكضرا نءحايرلا ةيراج بهو

 بنجال دودصلا عم كيلا 5 د

 برفا ينم تناو كنع دصاو

 بلظم كذول : لهما

 برقتيوا كاومب لكو_ل

 بقري ال كالط نورواجتم

 بواتملا يمس بزاع حوريو
 بمْكو لطت اهل دالبلا يراف



 0ع
 يا ا ا و 5 0 تس هه و ب جم ا دان مص يدم ع م ب

 كتسفرال وأ كلم بسب ناكنا 3 01 دوب ودنا يارآو

 بؤد ناغض ووذ ىلع مهو * دا. ك.ف نيشاولا فلاحاو

 بضغل كلدلّئمو تدضع يح *# ةحبأو ىلع مدمن 3

 صولا هيلع لخدف ةئيدملا م١ةف ناو سع نب زيزملا:دبعنب ركبوبأ جح لباقنم ناكاملف

 صوحال ام دش كاسفت دير أتاه ه دنع نم صدد هل لاق صوحالا 0 0

 نو 00 كب وبأ

 ا دا ا 00 ىدب لأ 0 ىودعكب تمشاف كبمحيف هيدا 0 2 هي ىلعكب

 مع نا تهر 7 01 ةباحصلا ٠ نم هدعوامل ٠ زحام 2008 هيلع لحد 0

 أ زيزملا دبع نيرمع كلذغلبف هدنعن 2 كاتطم ل 0 او كلذ تقسدق 0 وال

 000000 4 و راب هتلام ءاططاملع لخدانلف ةنيدلارم] ةكويوهو صوخألا ىلإ لسراف |

 ضورع يفلاقف صوحالا جرخ مث كلوه لاق ركب يأ ضرع ىل سه ىنأاي هل لاق مث كلذ

 تاس قاسي لاق 3ع لاقو زي زءلادبع نبرمت اءحدم ةديصق لك ايد ناب نامأس ةديصق ش

 لاقف طقف اهفاوق ريغو هرمش يف اهلخدأف !همايعاب ناواس

 لو دا ودل ا يدتلا ردخ م لاو تا ىادلا دكتاع .تفان

 ليمال دودصلا عم كلا م 2 الا تك ا

 لقعي ال حشاك ةلاقم هع 2 ةضغمل تددصامو ك:نءتددصف

 للعتملا كد شحاش دقلف * عجار كنامز يف كب انشدع له

 لوحالا فالخلا رظناكف اخ * هطحي ماقتسا تلق اذا ينأ
 لدالا نالل هب نآلن يناذ * هداؤن نيل تحلاع يذلاب و

 ىو
 وإلا ل د او
 يذلا ذللا انثدعو با.ثلا نا

 ل اس جما خرا
 1 يئاللا نمي وهأ

 دز لو ل امو املا

 لهو داؤفلا هب لعيب انز>

 لهدا ميم لق تدِنَم

 لوما 57 ا 1و 4 انا تفلحلو تالعلا ةئدوا

 لوتس نامزلا لع ىدنلو اقلخ 18 :ءديدج .قانولا“ كلك ا :ىتي
 لولا ماغثلا هب داوسلا .دسب « هناك ضانلا ةلفاش سأرلاو
 لذعتو .ءارثلا ىلع مولت اله * ةرحبس ىلع تره ةهبفسو

 لال ىذلا كت يوقف 5 ةعاطما تبل تلق نا اهجاف

 هدا بحلا تدب

 ع

 108 ح.صأو هدم[ ل تيد

 0 لا ب لا ا ةبامنصو ىضمام رك ذب الا

 *ن
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 ةإحر لامأ نأ ينافك يفا
 هلادعس نوكت رخف يذ 0

 هناك رومالا ثدح ىلع ضام

 ةماظعا نب ذا لاك كلل
 ةروس مملع هل نا نوريف

 هل يو>ح رومالا لن لمحتم

 ميم شرف هولادلاو
 ايها ةحان ذأ“ ع نلف

 هءهوزل ناكو هنئارق تيعأ

 مهنك رت ريف مهتالخأ نعتو.سو

 رشاعه دو ديرا تادب دقلو

 يعماطم نيقيلا عجراذأ تح

 ةلحرب كلا أوءاصام تلياز

 ينتقدصف ةحاح ف ينتدعوو

 هدمكل اهداف امرغاتاوكشو

 يلو يدا اك نركش انا
 اهرعش بئاسغم كلن وكتاحدم

 هءاف ضيرقلا تلح اذاف

 هتيبل جيجملا جح ند“ رءعلو

 ةبارق كنم لان دق ارهانا

 مع كماحي اولهج اذا وفمت

 مع م اذا مهاقءم نوكتو

 ىتتي كاناك يف

 مهضعلو 0 لعش كا 1

 معود كب

 ارم ا تزيص نيج دن دما 37
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 نب
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 نإ
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 ل

 : 32 دز سس نس

 لخدو نضي نم أوبن رمع
 لحل لا ناهّولا"ل زن اذا امه

 لقيصلا هالح بضعقاوروذ

 لدحالا نط يوهثاغلارذح

 لهجتال هل تقيس ةليضفو

 لهمتم قباس مراكملا ق.س

 لخفالا لاعفااو ةمورالا دحم

 لخوم ميدقلا دع اذا ثرا

 لقعي نم هداشو نابا ارئا

 لودحتملا مزالا نا كاد
 اواهحنا تفلاخادعاوءاو دعو

 ل نيذلا ينفلخاو 5

 لوح:٠ مهع كدعو ىلحي

 اولدبو ثيدحلااوبذكذا تيفوو
 »1 ليست لل ينع

 لخرتو للا + نم ارد
 لدا ةيلو ةلودسم

 لسا ام رابح نوكي مل

 لمرملا يطملا صاق هب ىوهت
 لاخضملل اهري-غ عفان» ىغمي

 لزدحتف لاونلا اويلطن الشو

 ندعم ال1 نوطحاك رشا

 لست. رداخ ةثمب دسا نم

 لعش الام لوش ثد دحلا 3

 لزعالا مانو اهب "ييرباا ن
 نا ل 00 أم ر* لاقف

 - نب ىناغألا ضراجالا ذه يسم 7
٠6 

 تسب ورق

 برقأ ين» تناو فكقدعاو 2 تبر 9 كلا_جح نحأ ىلام

 بصخ و لطت تناك ناواغدتو د اه ريغب ا اذا 2 و
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 بعذيالامحوبابشلاب هذ ه بعأ يذلا ءاسنخ تياب
 ينجيمف اهودحش ةمامخا يس

 نب لاقو ورمغ نع رصنلاب وأ 01 فب تيت ديوب ءافالو لكااند يأ نإ ناماسل رعشلا

 « ىنجيمف اهوجش ةماخا يت * هلوأو زر-< هم لا لع ا ل هلق ىلا

 نيكدونأ ى نذح ةسانك نت د كاقو ىأىلعتأر ةداجح لاق لاقي نب نيسحلا )َ 0 (

 تبباب * صوحالا اهف لوب قتلا ةكناع تيأر ا مج نب ايرك ز نبا

 هب حام جلين نم الاله اهنيع نيب تلعج دقو ةريبك زوم صو * لزعتأ يذلا ةكتاع

 ' ال1 ايش تلقت ىلا دكناع لاق ىرتملا دمع نب دم ند ريزلا نع يرحلا ( ينرخأ)

 بوما يمه بزاعحوربو ان

 دبع نب قحسأ نع ريب نلا؟نع: .يعرألا ( قر ) ةيواعم نب ديزي نب هللا دنع تنب 2

 07 نإ هللا دبع تنب ةكتاغ تسل اهب بني ىلا :ةكتاغ ناو ,انل ناك صوحالا نا كلملا

 (قربخأ ) ةكتانب هنع يك فارشالا نيب تناك يرق'لزني ناك لجر وه امناو ةيواعم نبا

 فارشالابال زان مزاي ناكو انيا صودالا ناك لاق مكح نب بوقعي نع يريب زلا نع ىمرحلا
 فارشالاب لزانلا ةءيخ نم ًاببرق رم ناكو 0 ا

 (ينربخا )هياع لخدب نأ ردق. الو كنان هنع 08 0 لأ يذلا ةكتاع تداي * لوقو

 | دج لاق مب هاربا نب رفع نب ليعمسا نب دخت ٠ نع يريزلا ن نع ىرألا

 هدنع تدعو هينا صودحالا ىف انب كل له رمكل لاقف ةئيدملا قدزرفلا مدق لاق نارمع

 دو انلع ءزيؤباك واج دوا كلا ادع ءنيعا د 2 هللاو أذا هب عنصن امو هل لاَقذ

 اسنب ضهلاف لاق ضعبل مهضعب ءأر ءارعشلا ةوادع نم اذه نا لاف حبصا يتح ءةايل هءحاضم

 رخص ابي ففات تلقو تاب ىلع يئارو اريثك تفدرأف. قدزرفلا لاق كريغل بأال اذا هيلا
 اولاق الآ موق سلجمب زاتجا ال تلعجف ههجو يف قصلاو هسأر رمفلا ًاغدر نوكيال كلتف

 كلذ نم هيلع ترك ملف ليبملالا ىلإ مهو ةيراج لوقاف سار الا( تلطارو اذا نم

 2 نع لفك كلذ لقي لوقأ تن تنك ام مه تلقف مهضغسي ناكو قيرز يفب ىلع زاتجاو

 اهكرأ ةباديل نكن ملوهءاروتيكرف افيدر 00 11 نانبخ ؟ نكلوايدك لإقو نضْمْوأَو

 هللاو مكباود لاقق توام امنه بكرت ةريثك باود انهه رخص ا ابأاي لجمتال اولاقف هتباد الا
 كلاولاقام للاو تاقف ذ مهراصبأ زواج يتح مفتي لمجو هنع اوتكسف هفدر نم ىلا ضفبأ

 4-50 رف كرم نيسشرقلإ اصمت. دبا 0 0 مهبلع كيضغأ يذلا اف 0

 مهدحأ ت تك نأ تلك مهدحا هللاو انا لاق شير_قلو كل ضرأألا تنأ امو هل تاقف لاق

 هتان وم 8 1 َْس او اناف الاوبرءلا بسن حمص نم ريخ مهيعد لاق مويعدهللاو تنأف

 نبا اي كملعام لاقف تبذك لاقف كلام نب رهف دلو شيرق امنا تلق رضنلا نب تلصلا ين

 | نإ ؛رضنلا ىلابستلا ملعو هيلع هللا ىل<ينلا ىلا رب ما ةنانك نب رغنلاىنب مه سل رقب ءارملا

 1 7 م هم هيج ع مج حج ل وج تب 2 جس رس ع جس: 2 حج ع جب
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وف صوحالا اند ا ١ يد انح 0 لاق ةيسأ مر 5 زواحيل نكي لو ةناثك
 ا اناقنهل ةبرعشم يف هأاند> 

 لغش اهيفىلومايا 5 اهرا و رفءد مم 0 ,دقأ ال لاقانلا كرد ما كلا قر 3

 ا
 | هلوق اندشناف هبتثدحا ام ضعب اندشناف اناقف قينارزاا درع ضعب هللاو رفءح 1 ا ريثك لاقف

 لكومذاؤفلاهبوادغلارد> . « لزم ىذلا 5 تليبان
 اذ_ه سيل لاق هش هب دسفاام الوا هرعشاام هللا هلاق ريدك ث رخل ىلع ينا يح

 ا

 نا تاقف ديرت نيا لاقف هدنع نم انفرصنأو تقدص تاقف 0 000 ادانقا ١

 لاقف ايش كؤزرا الو. كلزنف تش ناو فزطملا كل .بهاو ةلثبلا ىلع كلخحاو ىلرنف ل . 3

 تءاح يت > يتدشنيو ينادي لح هلاران ىلإ نر ار هيلع تردقام كل لذباو لرش ىلا |

 نم دشأ اذه تاق كمدقم ىلع سارف ابااب هذه نعتسا لاقو ارانرد نيرمشعب ىل اعدف ريشا |

 ريغ دحا نم ليقاا٠ هللاو دحا نم اذه ذخأ نم فنانام كنا هللاو لاق قيرز ينب نالمح ا

 هت بكا الإ نأ تينعو نعي زكا نم هلآ هللات يدش يف لوقا تلم>ف قدزرفلا لاق ةفيلخلا |

 زيبا نيااي قدززفلل ايتكأ كوقا سم رك متنا هم اهذخا ىلا:ةممط يو يسن 1
 الماح تناكو ةغد نم قمح أ يمه لاقيف لثلا برضي اهو مك نب ورم ما يو ةغدب هريعي |[

 اهدلو لهْسا دقو اهيلحر نيب اهالسو ت>رخو دلولاام مقال يهو تداوف ءاللا تادف [| '

 كلذي نوريمي م اونيفدابا وعديو ءاقمحاي م امتراح تلاقف )١( هافرءلا حتفيا انراحاي تلاقف

 نب ناماس ىنثدح لاق ريبزلا نع يرخلا ( ينربخا ) ءاريجخلا نباي مونم بوسنحلل لاقيو

 يراصنالا ةدعاس نب رهيوع نب ةبتع نب نمحرلا دبع: نب يرسسلا زاتجا لاق يممملا دواد | 1
 يرسلا لاف # د هلأ يذلا 2 تدبإي #* هلوق دشن وهو صوحالاب ١

 لا, كفة تا لعادل ل: ةمقملو هولا "كن

 كلذ يف لاقو صوحالا هاوف

 امجنلاحبني ذا باكلاك هب يبسو

 ناو هاو راسا
 احرلا قطنم ملو اهفف اهماياو

 امدح كلام 0 ف م

 اننالا ملي من يمس انالاو
 0 اولا هوا

 كلام سب راك | يف يمتشو تناف

 مهم تناامو ديز ىلا يعادن

 كلام باسحا تددع ولكناو

 ايذكم تلقثناو : اَدْنَع كنداعا
 كلام مذج يف سودحلاب انا امو

 هتدجو تلاسدق واينا نكلو أ بانل ظل د يربك
 لاقف يرسلا هباحاف | 3

 ىلا ر نم صويحالاْناك يتم * ارط قاخلا اذه 0 مح” تلا ْ

 سالطلا نب دمحا نب دمم ( ينريخا ) اهركذ تيفلاف ةراتخم الو ةدحم تسيل تاسا يو ||

 ءانأ :وعاطو مأ تلاقف ءافر ملا رغفي له ر ع ج ةداميف سوماقلا يفو 00
03 

. 
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 قدح لاق ريبزلا نع يرحلا ينربخأو ينئادملا نع زازخلا ثرحلا ن دمحأ نع بطلا ونأ |
 ال فرش لخي هزياس نأ جح ال 8 00 تعج 0 ْ

 '0 01 راسأ نأ قرم دف 1 3 نا 7 دق كد 0 يناف ًايمتهل لاقف 07 ظ
 كالأسي يتح'يشب هثدتبت الوهتففاوم نسحتف اهرؤدو اهاطيحو اهقرطو اهلهأو ةنيدملافرعي |

 لاقف لجرلا عيبراي لاقق روصنملا ىنصو لجرلاب هياع ادقق ةجاح هلأبت الو ًاثئش همتكت الو ظ

 نم لاقف روصنملا هيلع لل قاف ةنيدملا تايبا نم ردن يتح لاس امع هريخي هعم راسف اذوهاه |

 ذل لاف رمزا ةياورىف سلو زازخلا ركذ اذكه كتفدرمم هفلمالا نم لاقف الوا:تنا

 ناف لاق لزنمىل نيل لاق كالزنم نيأف لاق مداخيل الو تجوزتام هللاو لاقف دلولاو لهالا |

 بكرف بكرا هللاقف هلجر ل.قف هسفنب يعرف هرد فال ةمبراب كل ىما دق نينمؤملا ريما |

 ناتيار نا لاق هبالاق نينمؤملا ريماىل يما دق لضفلا باي عيسرال لاق فارصنالا دارا املف |

 كل سما ام لاق هنا زازخلا ةياور ىفو هللاو ىردا ال لاق اذام عنصاف لاق تاره لاقى اه رع

 تكلف باسحلا يفىكي ملمه اذ_ه ىتفلا لاقف ىلا عقو وا هطعا لاقف ينامدلهب سما ولو "يشب |

 عيب رلا هللاقو لمفف ةادغلاهب انرباسلاق رضاح لاق لجرلا لمفام عيب ران روصنملا لاقمن اماي ظ
 هنكعال لم هعم راسفدب دهملا رخآ هناف كتاف نأةللاو هناف كسفنل لئحاف دغ دعب جراخدنا |

 ريمأاي لاقف هيلع ىلقا هنوف فاخ املف هنع ضرءملاك وهو عجرمت هريسم ىلا ئهنأ يتح '“ىس تلا ل لن كيلا 3 1 1 ضنا 1011-7211 طا 11111 7 ل لا اس1 ا.” 11715: 23-1137-7212 :-

 صودالا هيف لوعي يذلا لاق ةكتاغ تدب امو لاق ةكتاع تدب اذه نينم'"وملا |

 اف لوقب هنا لاق هش لاق * لزعت! يذلا ةكتاع تدي ©

 للضمل اهرب- ع مقام وحرب # ةليسو كم اباد أما نأ

 لعب الامل وقن ثيدحلاق ذم“ * # مهغمل ول وقتاملعفت كاراو ظ

 فال ا ةعيرا هطعا دلخمن ناماساي كسفنت رك كتيار دا هل لاف هريخ 2 ,زلا لاقف

 عبرات كفراظا ام هللا كلتاق لاقو روصن لاكحضف هربخ يف زازألا لاقو اهايإ هاطعاف مهرد |

 ريخ للصحي ََّفلا لاقف مهرد فالا ةعبرأ تناك اهنأ نينمؤملا ريمااي لاقف مه 0 ل 2 ١

 نم موق ْذسخا لاق ينئادملا ينئثدحو هربخ يف زازملا ( لاقو) لفممإل أى ةكرا نع

 مينا ينخ عققلانب م هءار املف نئادملا باكا ىلع مهب رش عفقملا نبال نبا مهيفو ةقدانزلا |

 لثمتف ذخؤف مهيلع |
 لكومداؤفلاهبوادعلارذ> * لزعتا يذلا ةكتاع تدباي

 ا يره ولا زيزعلا ديعنب دمحا ( ينربخا ) يضمو هياع اوملسإ 3 دارا امل اونطفف 4

 صوح الإ هيلا نهج نا هلماع ىلا .ثتك كلا دع نب ديزي نا ينغاب لاق ةيسش نبا ن

 لاق بيش نب هللا دع انثدح لاق 32 فاخ نب د انريذاف ىنغملا اديعمو 2
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 صوحالا نع ناوفسص نب ةءلس انادح لاق يبأ يف مدح لآ نسوا يأ نب لمدلا 2 ثدحا |

 نع ع قيوأ يأ نبا: عاف دعا قطا هج نيل ركذو عاقل 0

 ينيدملا ريرج نع هم نع ديب زاا نع يمرحلا ( ينربخأو ) صوخالا ٠ نع ناوفص نب ةماس ا

 دحاولاد. ءوهوةنيدملاريمأىا هتالخ ىف كلملادءع نإ ديزي نك مرح | ولاق نكسم 0 ينخملا |

 انزمحف لاق نطق 0-00 نءملا ديعمو نعاشلا صودالا هيلا لمحل نأ يرصنلا دع نبا ا

 ةرج اهعمو ةيزاج. تاقاف ريدغلا ىلع اندمقف اروطقو اريدغ انرصبأ نام الز املف هل[
 زيرعلا دبع نب زمع ىف يح دع تغت صود>الا لاق ءام امف ىقاسأ نأ دير |١

 هر ةتقلاف تن رط م طق ه:ءهسام توص ن_سحاب تنغتق © لز 5 ىذلا ةكتاع تدي © أ 1

 تاق ةيراخال تنأ ناناط اناقو اهبلا انيلوف هللاو يرعش تلقو هللاو يئانغ دعم لاقف ارسكف |
 ذيحولا ل !نم لجو يازغاةكع نب ديلولال آل ينغملاريرج ربخيفو ىصاعلا نب ديعس لالا

 تنيقاعف وعل لع او ا لعاتأز ط هلا مع تنب هن ءاذف يب ففشو مهرد فلأ نيس

 هنم ضر لق .اعا اعاضت الا يقدر و اعافترا الا مايالا | اهدز , فن 1 6 2 الع 3 ” ينام اهلز# 1 1

 روصطصقلاهذه تر اذاف ءاملا 5 3 جرذ> ا ىلع انو و ءاملا ءاقت دا ىنتاكوف امتمدخأ ناب الا 1 0

 2-5 اقف لاق ينأ ومو و يلحأ ى | 3 ينرد ثرماتملا) | || تدر طو 1 1 ناردغلاو ١ | ١

 هل كرك ذنسو نين قلل ياللا نايضام. ع نحو هل ءانغلاو دعم اذهو ىل رعشلاو صوحالا انأ |

 تاشناف ١ واق ة.ش نب رمع ةياورو 3 كو هقفاوو هريخ يف ريردح لاقو ىلا ردنا

 لوقت ةءراخلا |

 مرسلا انها وذاك وحبا لل دانا 0
 زوارسو ةيضملالا قرم كا

 ىريصم راص هلا اذامو ص * ا هيفام نارصت دق ّ

 يرخص 'نمحيامو ناو نما قالا اذ يتسا هنيإ ل0
 ريكا ريغ ثدحلا قدح“ فر < انو ءامالا نع ا

 م«. رزو ع مهاكجأو د # وبيلا قئالخلاب ل ينأأ

 # ريسالاك ينئاف هيف انا «# امم دمر هلالا لملف 4#

 رونقلا ع ترزف يدالبو 3 يلهأ تقراف مول تم ينليل

 ه2 يملا ل يف احام هللا 8 امل لوقأ امرا م

 هنقو نم صوحالا لاف
 هه ر

 2 000 ىنغو © 0 ريدغلا نيز نا

 ديلولا لال يضم اهف تنك *« تلاقف نيعظ اي تنا نم تاق

 ىتثمدلا ةباور يفور ا 1

/ 

 (رشغ نما. ل افالا

 حجج يييححيبيييجبييببيييجببيبيييبيييبيبيبجبييييجسجسسسسسسسسسسسس2 سس سس رس

 ١ حيي يييببيييببب بيب ب27
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 دا لال نشل 4” كلك © كلانا بولَحاي نيا نم تاق
 وا لكل يلا سيرف يت دس ؟تجسأ م

 ديد:صلا صودءالا سائلا يتفل # يديشتو دعا ينائتف

 ىديعاف ديعم خرشلاو صوقمحالا انا تاق مث تيك ابتف

 ديلولاك ايصلا يف خيشلا كرت, » يحش توصب انا تداعاف

 ينأ ةياور يفو
 ل دع ايدل ياذا اه كو ل كديلعام تاه"

 هر ءانطا همك ىحتا ا نكلو كارش نع كالازوبب
 دووعلا ماظع نم كاذ ىلعو * ءافوب يتهذمويلاكلو 2#

 ديرولا لبح رديىدبعم *8 توصبثيدحلاكلىرجيسنا
 ىديزو كانه انب ريخ لك * ينظف ءاشيام هللا لعفي

 ىديدست ىجنراو يرومأ هللا ىلا بامكلا ةنيقلا تلاق
 توصلا اذه ةقيرط يعو اه 2-5 يماش ثطاو شدح ةياور نم رصنلاب ليق# يتاث د.عم هانغ

 ( ىلع ائمدق الك هداحاف ل د.عم هيف عضو نم وجال لاق ديءل نوح صال ءاتغلاب ءاا لجو

 لوققيةعمساف ه 1 5 ءانغ ثدحا ينء.سأ ديعماب لاق ديزي

 د. لخ ءانغ ينغو 0 00

 ( ةيراج نالف لآل نا ةيحانلاكلتب 1 : 0 أم اخاف ةسفل اذه نا ديزي لاق
 اهعم ثعبو ةيدهامب ثعبو مهرد فلا ةئامي اهارتشاف تغلب امب اهرتشاف تيذو تيذ اهلاح نم
 اهعطقاو اهمدخاو اهزاحاو اهب باف اعابو الضف ىار ديزي ىلع تمدق املف ةريثك فاطلاب

 اا يرلا( لاقو ) فرظواكو زاوج اهماانتءاج قَح انحرم هلباوف لاق ارضق اهل درفاو

 هزارط نهوهالو صودحالارءشرءشلا ه.شب سلو ةعونصم اهلك ةصقلا نظالاق همع نع هربخ

 هللادرع نب ماشه تء.سلاق ريب زلا نع يم را (قرتدلا) مزاح قة نت نمع نك ذ كلدكو

 | هللاو انيسماثرحلا ابا اي لاقف يلا تفتلاسانلا مزهما املف تارفلا ةليل ةريره ثدحي ةمركع نبا

 صوحالا لاق مك مهو

 لوءمنامزااىلع سيلواقاخ #* هديدح نامزلا بلق ال 5

 | ديزي نب هللا دبع تنب ةكتاع نا: يرهعلا دم نب دمحم نع ريبزلا نع ىهرحلا ( ىنريخا )
 | اهرعش ةرششان ةثايعاهن اك ةيما ينب يلع ساسلا يتب ةلود زوهلن لبق مونلايف تنير ةيواعم نبا
 لذحلو رمل انو" هالتك «_ يذلا ذللا انكنعو باشلانا 0

 لهنيو داوفلا هب لعي انزح * هركذحيصاو هتشاثب تيهذ

 ناو لقو مهيدي نع سمالا جرد يت> اريسي الآ انئل ام لاق
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 اعبأتي نيلذاعب ت#_هلعول كنا دنهاب

 اعمسا لب تاقو ذاق" < ل عما مف الاو

 امحوم ايلف تكا + ىلذاوع تددع دقلو

 ما نانحل هيف هنو حيرس نإال ءانغلاو مالسلا مولع نسحلا نب 0 نب هللا دعا 2

 لمر ر> لاو قحسا نع ىطسولا ىو بلان لوالا قيقا طتقالا ردقلا ن

 5 !نباويعاشولا كك م نالهنا نيل ركذ لش فيفخ هقو ورم نع سم

 هيف حص ىذلا ددمع لإ دمح | لاقو رمت :لا ا المرهف مهاربال ناققبَح كو ضار لل هل

 دايعنإال م هيفنا مهارإ هفركذو هلمرو هفيف>و كود ليقت

 - 5 رعشلا اذه ربخو مالسلا خياع نسحلا نب يا نب هللادبع 0 ع
0 

 همع رابخا يف هين يض.دقو مالسلا مملع بلاط يبانب ىلعزب نسكلا نب نسحلا نب هللادبع

 4 فلوق يذلا 0 3 لع هللا تاولص نيسحلا

 بايرلاو نكس م 0 # | راك رحال ينناكرءعل

 لع 7 نيسحلا تب ةيطاف نسملان نسحلا ن هللا ديعمأو 0 نسما 3 هللا دبع يكل 7 ١

 ةماسق تنب,ءاريللا اهمأو هللا ديبعنب ةحءاط تني قا مآ اهماو مالسلا يلع لاط لا
 ءابرلاتيمسامنا لاق نسحلا نب يحي انتدح لاقديعس نبدأ ( ينربخأ ) 'ىطنب نامور نبأ
 ءاسنلا ناكو اهااخ اهرظ'م حبقتسا الا ةليمح تناك ناو أسما امزح ىلا فق ال تناك اتسم

 ماتن :اكوا نأ ةفاخم لب الا اهاق ون ىلا ءا را ةقانلاب تشن امني > ىلا نفق نأ نيماك

 ل عم وظح ن 9 تم 3 يف ءاسأ نا لاقيو الخ ند وشاو نر و ءاسن نأ م قحسأ

 ماك ال ىو 5 5 اعر 0 ١ نا ىورو نيتالحلا ءوس ىلع نيجاوزأ

 2 6 دقو لاق كيذب هم نع ريب زا نع ءالعلا ىفأنبا يمر لا ا ) اه>وز

 أءلق مال ١/ هيلع قفل 4 ل ليق هيلع هللا تاولد بلاط ىأ نبا لع نإ نسا دنع

 نجح رالف كلت 1 راا هذه 0 ياو د لاَقَف هيلع هللا تاولص نيسحلاب اعد ةافولا هنريضح

 26 دقو مالا كلا هيلع نيسكا 0 يفون املف اهحوزيت 6 تس ا مكن وس ند

 ( فئارط نةو ١ هل تع الو ةحءاط عند دقو اهم ناو مالسلا هيلع نسما نس تال

 نسما نب هللا درع دنع ةحاط نب د#ت تنب ةملس ما تناك لاق هللا دنع نب د# نع رببزلا

 اهنم امون ىارف اهفلاخم الو اهنم قرغو هلع ظانتو ةسمظَع ةوسف هلع وسفن لآ |

 تددغ يلق هللا قرحأ دق دم تنباي اط لاقف امتودنق اهلا وكت نأ داراف سفن بط



 ظ

 ظ
ْ 

ْ 
 نيّتجرضم يف ءاح لو توما ناح نابع 1 نإ هللا دنعإ 0ك نكلو كلذكل ١ لسالا |

8 

 ءوس اهل لوش نأ ىلع ردَس م اهناكن اذام كءلق قر 2 تلاقو اههجو تءمحو رظنلا هل

 | ةمطاف نسحلا نب نسحلا جورتو د ا قبدصلا م لأ لح اهل لاقف كقلخ

 نع يرخحلاو يس وطلا ( ىنريخأ ) اهايا هجوز مالسلا هيلع وهو همع ةايح يف نيسحلا تنب

 ا نب ليعوسا َنَع ء نسحلا نب ىحي نع ديعس نب دمحم نب نحل ىنتادحو كلذب هم نع ريبزلا

 ن نسحلا بطخ لاق نسحلا نب هللا دبع نب ىموم نب هللا دبع ىدح ىنثدح لاق بوعي

 "00 1! ةلالا ةسبآ يدا جوزي نأ هلأبو ةلمذشا تاولص نيسحلا 5
 [| مالسلا هيلع نيسحلا هل لاقف ماوج رحب و نسحلا ايحتساف كي لا ًامهبحأ ين , ايرتخا مالسلا

 | هللا ىلع هللا لوسر تب ةمطاف نعابأو ُُث كل يهذ ةمطاف يتنبا كل 06 ترا دق يناف

 هم هريذ ام عظاينا يتمم نع نع 100 يرخلاو ىلا كا ورع هناع

 (ينربخأ) لاممجا يف نيرقلا رزيظقملا اداودوم نكي ةأرما نا نولوَه اوناكو ةمطاف راتخا

 دعأو ىح نب ا نع يديزيلا سايعلا نب دمحم ينرب>أو 0 ع يم رملاو يسوطلا

 راكب نب ريبزلا نع ا م دعا 00 زلا نع ريهز نبا

 ا 1 ملو بعص» يم ينئدح ريد زلا لاق لاق منا ءربخو ىلع نب نسحلل طظفالاو

 كاللا دبع ينثدحو ريبز رأأ لاق لولا يأ, نبا 0 20 ىحب 2 (يرحاو)

 ثراد> ضع فق موضعا ثردح .ل_>د دقو نوشحاملا نب فسوب نب زيزعلا دع نبأ

 هيلع هللا 02 هللا لوسو ع مدهش ع عزملا انها لهآ ضع هل لاف توما بت ركألا وه الا

 نا ىردحعل لاف كؤانا مثو مولع هللإ تاولص نيسحلاو نسحاو ىلع ىلعو كلا وهو ساو

 الا هب امو يمع نبا دهشال تح فائم دبع ين ل ل العوانس وأ

 لاق معن م لَك ا ةمطاف تحءاصف ىلع لذ د الف ءاح اذاف نيسحلا تنب ةمطاق ىطخي نأ

 ا © الو سقس امو نسا نكسف لاق اذنأ اذحأ كدس تجوز ” نأ ناىل كولمم لك تقتعأ

 موقلا ضعب لاف نسحلا اهرك ذ ىتلا ةفصلا ىلع هللا دبع لقأ حايصلا عفترا الف ىضق يت

 اههجو كصت ةمطافو لخدف هلوذد رضي ال موق لاقو لذ دي ال مهضعب لاقو د

 | قبأ يالوم كل لوق, اهل لاقف اهنءاند يت سانلا يطخح ءاخ همم ناكافيصو اهلا لسرأف

 ا) اهم كلذ فرعو تردتحاو اهك يف اهدي تاسراف لاقابرأ هنف انل' ناف كهجو ىلع

 يرذني يل فيكف تلاقف اهطخ اهمتدع تضقنا املف هلع هللا تاولص نفد يتح امهحو

 | يف لبق دقو هتحوزتو لعفف نيش يش لكبو نيدينع دبع لكب كيلع لماع لاقت ٌقعَو

 | نسحلا نب ىحي نع ينادمهلا ليممسا نب دمحم نب دمحأ ( ىنربخأ ) اذه ريغ اهايا هيوزت

 | نا يركبلا للا. دبع نب دم نع بوقمي نب ليممسا نع رفعح يبأ هيخأ نع ىولعلا
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 س.شلا ىف تماقو هنجوزتتلا اهءأ اهيلع تفلخط هجورتت نا تبا هللا ديع اهطخ امل ةدطاف

 نإ نسملانب هللأ ديع ناكو هتحوز جرح نا ةمطاف تهركف هجيوزتت يح حربتال تلاو

 ىف روصنلا ةعلحو امزثاو 1لعَو لات مهيف امدقمو مهنادان نم اديسو هلها خيش نسحلا

 هيلع طقس هنا لقو سبيلا يف تا ميهارباو دمم هانبا هيلع حرخ الل ةفوكلاب ةيمشاطا

 نجا , نب ىلع نع نسحلا نبى نع ديعس نب ادم , نيبذمحا (يقريخا : كلذ ع ا

 لاقي ناكو نجح نب تاديع ىلا نييح لك يهتا كوت يرسل 0 0
 نسملانب هللا دبع لاقيف سانلالضفا نم لاتيو نسحلانب هللا دبع لاقيف سانلا نسحا نم

 دابع انمدح الاق ىلوالا ىلع نن نسحلاو ينا دئانشالا يمعتلا ندحلا نب دم ( ينثدح)

 نإ لاوقي هتلنسو نسما ني-هللا دع ترأر لاق ناس نب ديلا سد لا ا
 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسو تنب ينتدلو لو هداعب هللا لسجن هللا كوسر ىلإ نئاثإ

 بوقع نب ليعمسأ نع نسحلا نب يحي نع ديعس نب دما نب دم ( ينثدح ) نبتسم

 هللا تاولص نيسحلاو مالسلا ةياع نسما ةدالو هل تعمّتحا نم لاق ىسوم نب هللا دنع نع

 هللا دنع نع قا ديانش آلا نسح لا زب دمحم( ىثدح ) مالا هيلع 6 ََن هللأ ديع امهيلع

 تاقف نسحلا نب هللا دنع تيار لاق ناهدلا ةزاحح نب دع نب ةقدن نع بوقعي نبا

 ىور دقو نيسملا نب ىلع لاق همدق ىلا هنرق نم ارون اوسكم ناك سانلا دي_ب هللاو اذه

 هيلع ىلع نب نسحلا تب هللا ديع ما همأو مالسلا هياع ىلع نب دمحم رفعح يبا رابخا ىف كلذ

 قازرلا دنع نب ماقلا نعلن يي نع ديعس نب د#ت نب دحأ ( ىثدح) مالسلا

 كلعل هل لاق هما سا هدح وهوا نس قب قسحا يلا يرازفلا نايز نب روظن» ءاح لاق

 تعنص ادب لاق مالسلا اءميلعىلع نب نيسحلا يمع تنب ت>وز' من لاق الها ىدعب تثدحا

 ل_ هللا ناف لاق برغلا يف جوز: نا ىغيني ناك توضا تقتتلا اذا ماحرالا نأ تدلع اهأ

 عري لاو اه سف قس

 هارآف هسرأف لاق اناث ادلو اهتم ىنقزر دق ىلاعت هللا ناف لاق هءلعو*دعمو داع ثيل هللاو اذه

 +1 ل هللا دنع هيلا جرخذاف هيبرا لاق ادلو اهنم ينثزر دق رعو

 نب ىلع نب د. انثدح لاق يفريصلا دمحا نب دم ديبع وبا ( ينثدح ) نسا لإ ميهاربإ

 دنع تنك لاق يرقلا نابأ نب دنعساانمدح لاق:راقعلا هبع نب رحص امتد لل
 ءادرو رازا ىف باش ذئءوب وهو هيلع نسحلا نب هلا دنع لخدف زيزعلا د.عتنب رم

 يف: سلو هبا نم“ ةنكغ مغ مث ةكحاضو ه.نح ىلا ةليلجلاو ءايحو هاندأو هب ب>رف

 اهب وجرال ينا لاق يتفلا اذه نطب زمغ ىلع كلام هل لاقف ىودأ الا .ذئيح تببلا
 نين يكل ليم نت هللا دبع نب رمح ( ينثدح ) 8 هيلع هللا يلد دهم ةعافش

 دنعل يلا لاق ينيلا ة قع نب ديعس ىنبثدح لاق ي رفملا رفعج نب ليعمسأ نع ةيش

 يدع ينأب انأ اذاف تجريف كوعدي لحر اذه.لاخثا ينااذا ىلا نال
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 | ةنامعب راب هل صأف نوفناخ مهو هللا دب ,ع هيلا جرخف دمع أ رعأ لاقف يومالا ىعاشلا |

 | نب هللا دع نع سنأ نب كلام يور دق ناك نا جرخف 0010 ا هد هو اراتد

 نب ىلع انثدح لاق نسحلا نب يحي نع ديعس نب دمم نب دا ( يف مدح ) ثردحلا ن 20

 هلعفب ىضري نم تءار لاق لكنملا 2 نع كالام لكس لاه هظأ ديع نب بعصم نع لنللاخ

 الكرز ةسنأ جور>د نسا نب هللا دع "سيف .ببلاو لَم لفي نس لا نب هللا دع |

 ام خراخا ن < كلو ريسلا الا هيلع ديزي الع هنمةبش نا رمع يأ دقو هرك ذ لوطن

 ظ 0 ل ع نع نع ىكتملا هللا دبعنب رمح ( ينرخأ ) 0

 | شاسلا ونأ قب . الل اواق ورمع اك يي نبال نعول تداوم نعرلا دنع نب دست نا 5

 1 لدا نسحلا نب هللا د نفل لاق يانا 7 ةفاصر ةفاصرلا ىعدي يذلا رابنالاب ءءان

 لك ءاراملكبب لخدو

 ال ا الاب ا يساء ام وحرت مل
 هلا لك كاد هلا ساو «# حوب رم ردع نأ لمي ْ

 ع نع مساقلا ن نإ تون نع ةبس نبأ نع:ئع (ىريخ ابي هتك مو ىاسلا وا هل تظ' |
 ٍِ 00 نع ريزلا نع ندحلا نب ىي نع ديعس نب دم# نب ٍدحأ ينئدحو باهش نبا ْ

 ةللاد ىف نسل نب قل دبع ىلا ىتك ىءاملا ١ نا اولاق هيأ نع كاحضلا

 دايص نمكلءا> نم كريذع » ىلتق ديريو هنايح ديرا

 | اد نإ نخحرلا دبع ىلا 'وئمف هش'نب رمع لاق دمج ىلا ا تشك اعاو.ةبش ني رمع لاق |

 هباحأف نيح ينأ ىلوم
 داؤفلا نم طايلا ةلزنع © هنم تنأو كاذ ديري فيكو :

 دم 2 نيح كديزو * 20000 كاذ ديرب 2-1

 ١ 0 مكان تاور ةنياتحأو كا دير لفكو :

 يلأ نب ىلع نب 7 ني دم م, اهادعو يسع نع هيش نب هللا دبع نب نب رم ( يتريخا)

 نع ديز نب نسا نع .مالسلا مهيلع بلاط
 | يرتغ قبب يف يكسأت اق ةليل اهاقلاف اق هدب نم ةحورملا ىبلا 0-52 ناكو ١

 ناك اًذاف تارقف دمحم ايأ اي أرقا لقي كك ةراضاأ حرخار ج3 تح حن ل دار

 ١ سابعلا ىلا يلوا اطيل نسل نب هللا دع

 ا اا ا 2 تلك هتارقااملف 7 ىلا موعدي انتا ور نب ماشه نب دم ند 4

 نع ىلا ( انرب>ا ) ايئدلا يف انك ام ههركت 0 ا م هللا دوع كل

 7ك 0 د ا دع نع 0-00 ا نع لدعم! لب 3+ نع ةش

 ىف اعدف هيوأوب ن<“و هع ةرسسللو 50-_ بلط يف لأ رفوح وب ل امل لاق رأي نبأ ْ

 بالطب هتقرع دق كنا نيئم'وملا ريم 1 رف لو ملكي هنع مطاسف جر داجو ١ مدلج

 نسما الأ ةيصعم تب ء الو افالخ ديري الو هسفن ىلع كفاخي ورث مويلا لش نأشلا اذه ٌْ



 حلا

 نا لاك هفف كياو رف ماني ال هناو كيلع هبونو نءا اه هللاو لاقق هربخ ربحا هلأ ديز نإا
 نب يسع ن هللا دنع ع ةيش نب هللا دبع نب رمع ( ينربخأ ) مانيال ن نم ظقيأف ةديبع ينأ

 ع نب ةيقع نع 0 نب دمحم نع عا نلااط نان , ىلع ا رم نب د نبا

 لاق قتانهدزالا 5 عفان نبيل ا ةيقع نأ لاَقف هيأو م َنَء هلاك ه هاعد رفعح أ 8

 ريمأ نط قدصا نا و>رأ ل 0 بط هب انآ نضال كبار ال لاو 22 .ه كل يرأ ىنا

 اورأدق ءالؤه انمع اًذع يفب نإ لاف هد 1 اذكو ارك مولا ٍِق يف“ 2و كصخش ا لاق نيئمؤملا

 تاقدصا مهلا نولسريو معو ا 7 اذك ةيرقب ناكر - مهو ي لع ادكالا |

 مهيحات ريس 7 ب رّقلا كلك نبع ن ء هيل 1 تاك 1 0 ا 2 بهذاف فاي ْ

 نسح نب هللأ دع ىقات قد مهم ردح ىلع 0 كلذ 1 معار 0ع اوعز اوناك ناف !

 همأق يفام كل 1( اذاف كب سأ 5 ىد ادبإ هدواعو ريصاف لعاف وهو كومح نإو امشذزعتم : ١

 هل لاقف باوهلا ةيقع هل لاقث هتيحاني هللا دس,ع سنا يتح هب لمفو كلذ لمت يلإ لحاف ظ

 || نا مهريخاو مال.لا ميرا ميلا ىاتك تنا:نكلو دحا ىلا بنك اال يناق باك | ظ

 11 ( ىنريخا )1 ا هرحاف رفع 0 مدق يف جح ةيقع صخ شف : كو اذك 0 9 ىنبا
 نب هللا دنع رفعح 5 0 لاق قدا 1 ثرخلا نإ قد ند ا 2 نع ميكتءلا /

 ةييح انا اي هل لاقزو ردح ىلا( هلم اق اها 5 يتح امه ملغ أ ال لاقف جح 1 0 ا

 0 هك هللا ىلد هللا لوسر تاب ةمطاش مأ دلو تع ةيدخا ينضع يناهمأ ىأب

 نَء نس
3 

 نع و نم ةدحاوب او ال لاق ةدعاط تنب قدسا مآ ما مالسلا مولع 3 تدب ةمطاشإ أ 5

 ةلعافلا نبا قنع برضا ينعد نيئمؤأ | ريما ا لاَقؤ ريهز ك١ بدسملا بأ موو هاك تدب ءابرملاب ا ١

 هيث كل جردتسملا ان اف يل هيه نيئمأوملا ريمأ ا لاقو هءادر هيلع ىتلاف هللا دينع نب دانز ماقف ا

 يخا حابر نإ ىلع نع را ىنأ كو هللا دبع نب ركب ينادحو ةب 2 كَ ) لاق ) هصلختو ظ 2

 ىدل ب وهو رفع> ىف قل سار ع فقاول ا لاق ىل ملا تحاص غ نَح حاير نإ محاولا ظ

 نه ةعامحو يرفعملا م اركلا باو هللا 2 ع وهو طاب |

 اشح و:-| دق اهارا ا دع دع 0 اب لاقف ٍنسحلا ن , هللا دمع ىلع ليقاف سايعلا يفإ |

 لاق يدفن 0 اا هيا اق نا 1 يي كك 1 نأ 5 يتيحان ن*

 اءيعض وع الو امهم يلام نينم ها عفرب مث اليوط قرط هللا دبعو ا

 لاصصوي نم يلاو | «ملا 00 دمع اي لعش ال لوقف يد ن ءاح رخ دقلو لع دالإلا نه

 هللا دب .ع ىلع الاقا مويلا كلذ هاد ةماع ند ردعح 1 عتتماو لاق اءملا كانك ظ

 نر مغ انآ اي لقتال هيلع نر رفمح وناو !.ضضوما فرعي ال هنأ تلح للا( ْ ١

 | (غوف اذا 7 ن ةقعل لاق رفع> أ نأ كهاش نب يدنسلا نع دابع نب دم ينأدحف ةيش | 1 53

 زءغت ىح ردق كنع هريعب فرسه.س هاف هللا دنع يدب نيب لثماف كتظحاذ ماعاعلا 7 ١
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 ؟| كلذ لمفف ل كأي مآدام كارب 00و الل لا كلم هن هلع ىع كلجر ماجاب هريط
 أ كيتأ يناقأ نينمؤملا ريمأ اي لاقو م ينأ ىدب نيب انج تح بئو هلل دبع هآر ام اف ةقع

 | نيدم نع ” راع ن توبا يندب ةلع نأ لآث هسبمب ىمأ مث كتلقأ نأ هلل ينلاقأ ال لاق لا

 وبأ جح ل لاق سابع. نب هللا دبع نب ىلع نب دم نب سابعلا ينريخأ لاق يعوزخملا فاخ

 07 لوعشموعو هدا ىا[و امهماف نس انيا نسحو هللا دع ما! نشير ا

 ” 001 لطلب نم اذهب سمان الآ نينم'وملا ريمي هللا دنع لاق نحلف ىدهملا ماكت ذإ هيف رظني

 ١ كلذ نم ا رفعج..يفال داعو هبنأ 7 ّظ هللا دنع تزمغو و ظ ةمألا لعف لعش هناف

 عيبرايلاق هنع امهتسفزام يعدق تحن ناك ول لاقدب ىتننأتل لاق ىردأال لاق كنسأ نبأ هل لاقو

 ١ لا دبع يفوت لاق نسما نب بي نا نب اك د نيالا ( رك 1 )رمل ىلإ 0

 ىلا دنهو وساع نضر سَ ةهنس ىف ةّس نيعسو سمح نإ وهو ةيمشاطا هسحم يف

 0 ةعمز نب هللأ دنع نب ةديع يبأ تنب دنه هت> وز ءاذغلا هيف يذلا هرعش ف هللا ديع اهانع

 | نب هللا دبع نب 0 انثأز ىصق نب ىزعلا دبع نب دسا نب ىلطملا نب دوسالا

 ا ل دزه تاكو ادعو اذاو ةديع وبا ناكو بلطملا نب ةوسالا نب ؛ ةعمز نب بهو
 ظ نع يمرحلا ( فربخأف )اهنع تاف ناورمص نب تاللل دع نيا دمع تحم نيل: ها
 ”اادندش 5 دنه هتنبا تدحو ةديع 2 ىقوب امل لاق يدعسلا شانع نب ناماس نع'رببز لا

 | اميزديف ةديبع يلا تنب دئه ىلع لخدي نأ يجراخلا يشب نب دم نسحلانب هللا دبع ملكف

 هتوص دعبأب حاص اهلا رظن املف اهلع هعم لخدف اهبأ نع اهسؤيو

 رخلاسفلا هيلا .ومست هل. ابأ *# يرتنادنهاي كينيع برضا يعوق

 0100 دما ناز قي :»  ادلاو كقوف تلمع اذا: ثتكو

 يحراخلا لاقف تلخد اذهلا نسحلا نب هللادبع هللاقف اهدهج واهب ر حي تحاصواههجو تكصف

 ديع ينئثدح لاق ةيش نبا نع ىكتملا ( ينربخا ) هب يزعا اناو ةديبع يلا نع يزعا فكو

 ١ دئههللا دبع هنباناو م نب كلملا دبع جوز لاق طاص نب ىلع نعزاماس نب رفمج نب ند رلا

 | ا.ينع تاق اهدالوا يف نئاك هنا لاعب ناكامل نادملادبع نب هللا ديعتنب ةطيروةديبع ىناتنب

 | ىنأب تءاخل ىلع نب دمع ةطير جوزتو نسحلا نب هللا دبع ادنه جوزنف امهةلط وا هللا دبع

 دبعتام ال لاق هيب نع ةجارد ىنا نع ةبش نب رمت نع ىكتملا ( ينربخا ) حافسلا سابعلا

 نع يطخا ةمطاف همال نسح نب هللا دبع لاقف هنم اهناربع دنه تعجحر كلملا دبع نب هللا

 ْ ار فالامر تي ركاو ةحروام تيرو.دقو نك ى قف عمطتا كدر ]ذأ تلاقف اددسَه

 || كناكم كوز دقت ينم اما ةمسلاو بحرلا يف لاقف هيلا اهطفم دن ينا ةديبع يلا ىلا يضمو
 لاق هلل تاق افتلاق ًاظاخ كانا ء.سح ن هللا دبع اذه ةينباي لاقف دنه ىلع لخدو حربت ال



 نلمح ا كو 0

 ا لا

 كاهأ ىلع لخ دنت - حبال هلا دبع ىلا ن تاسرأو تندم ترا دق تسال 0
 ىلعايداغ هعباسموب حببصأ م أيس ماقاف همأ ر ءثن الو هتايل ن٠ اسرعم اهب تايف هل تنيزتف لاق |[

 دنع نم لاق اذه كل ا ىبباي هلت لاه فرعت يتلا هباسا ريغ فو بطلا عدر هيلعو ةمأ

 راك ن دع نب زيزءلا دبع ىمعو ياهملا رصأ-نبخ 0 ينديرال ا 1 تمحز يتلا

 يلدشنتس نءصم نب هللا دع كدح ناك تااق ةمطاقةالوه ةيبط ين د> لاق ريد زاا انثدد الاق

 اب بحمإو نسح نب هللا دع نإ ا ريكا

 ا:!قفرلا عم اهفك تعمح # دلو لكي وعت ىتيع نا

 ٠ وص

 قاوط لاؤهالا لع. فطعو ه8 قار اق قوش ند تلا

 قاس ىلعراس نم كؤادف ىمفن * ايفتتايحلاو نبالا ىلع يرس

 محالاو نيالاوركذ 3 و قوش 00 مه نم ناسنالا داتعاام ديعلا طيسلا نم هضورع

 *قارياو قوشنم كرلق ديعاي * ور وأ ىورو اًضيأ ءايعالاو نإالاو تا نه برض 5

 0 نبا ىلا يد لودعام لَ 7 يماشطا أ 5

 رك ذو شد>و ىكملا ىحي ةياور نم يطس ا لو نات ريدا داو ارشطبأتل ر هشلا

 ثم هيرو رك امنا رابخأ 2

 كس نإ من - ليقود ون 5 يدع نب لثتم نب نايف نايا نيا وح :

 3 ١ لاش ةميما اط لاق ةأسعا 3 را نب رم نا نالايع يف ورم نب مهف نإ |

 ردح مكو رمد شارو بغل سشوررو ارشطإأت ر ا ةنجح تدلو مهن ند م ناعب نيقلا يفب ند

 هنأ ةاوزلا ز 5 4 بقل بقل ادد و 9 هسا ا كا تدلو ا 1 لئقو هل ياوب الو | 3

 ندهبر و ام وده رط 0 هيلع لود لمدف هطبا م هل حاف ءا ردملا ف اهيك يأر ناك أ 2

 لوغلالاق تا ا تاطنأ "اهي لاو لوغلا وهاذاف هب يهرذ هله 0 0 هيلع لق ىلا 0

 كريغ حاراذا "يشب ينبنأر كتوخا لك همأهل ت اقلب لبقو كاذب ىمسف ارم * تطب أت دقل اولاق |
 نيل حاراملق هيلع ردقام ربك 1 ند ةرثك يعافأ داصف ىذكمو 'ىشب ةليللا 0 2 اهل لاقف | 3

 ءاسنأمل لاقف ت>رذ>و تدنوف امد يف نيعاستف هتحتفف .اهيدب نيد هاقلأف هب اطبأتم بار> يف |

 دقاناق اهطباتت لاق اهلمح فيكو ناقوبارج يفيعافأب يناثأ تلاقف تباثدب كانأ !ذام يحلا ||| ١١
 لاعب لح ينأن ع ىلعالا دبع نب نسحلا ينئدح لاق يم (ينثدح ) ارش طبات همزلف ارشطبات
 مولهال نوت ىلا ناملغ ىرت 2 ا 0 !اق همأ نا اف دازو ةءاكسحلا هذه

 8 وىعافا تبل ءاالف هتظعاف هيف كل ىتمتا قخ.كباروس.ىنطغا لاقف اهب نوحو ريف ةأككلا
 هناف ىنعملا اذهىف ءرامثأ ةرثكب جتح لوغلاب اهءاجح امنأ هنارك ذ نمو مدقتام لثم ريخلا ىإ ا

 2 رع نما ّّ يناغالا ا
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 الوهاام كيل انراح اف »+ ةراح يل لوغلا تدعصاف

 التعقا نأ" تلواحو ىلع *« توتلف اهعضن اهسلاطف .*

 رام لزق ل ىف.« راج نع لاب ناك نف

 0 هنع .كلاؤسامو ل لاقفا رشات ريخ نع لاف 1 ناودع

 ارنط اثنا هرب كي دحتاولاقف امث داو نس ؛ ادعلا الؤه رأ. 2 رعأ 00 5 و ع تاق

 رظني ناكف ةمئاق هل مس 5 عاج اذا ناكو نيئنعيذو ناقاس ىذو نيلحر ىذ يدعا ناك

 اهاج حييصأ اماف اماعتابو اهاتق يت> اهب لزب م قيرطلا هيلع تذخاف ليذهدالب يف ناحطب |

 كلذ يف لاقف ارش تطبات دقل هل اولاقف هباحصا يللا اهب ءاجو هطبا تح

 لح لا ماوي « ىدتغا 1 حار مْ ارش طبات
 كلذيف اضيأ لاقو يدتءإ ف.سو قفاوبب ملاوي :

 ناد مد ةفيرد هلاك بهسإ

 يناكم ىل ىل رفس وذا

# 

 #١ يوع لوغلات قا دق ياو

# 

#* 

 ناردحالو نيديال اعيرمص © ترن شهد الب اهبرضاف

#* 

 دع

* 

# 

 5 ون انالك ابل تاقف

 يوهاق يوحدتتدتف

 نانطات دن ىننا كناكم * اديوراول تلقف دغ تلاقف

 ينانأ اذام احب_.صم رظنال * اهلع اثكتم كفنا رض

 ناسالا قوةشمرولا سارك حق ساريف نانع اذا

 00 3 ءانع نه بونو تاك ةاوشو جدخ اقاسو

 لاق يبالا ةبتع نب ةزمح نع كوبأ كئدحو د'- ىلع تأرق لاق يمي نبنيسحلا (انربخأ ) |
 ىرسال ينا لاقف كارسيف تابلا ك_ثمت ال فيكف اهنلغ لاجرلا هذه ارشطباتل لق |

 00 )[[ ةئتم روم لذا راو اركخ نم ةجاراخ روع اهنأل ليالالوأ قمن نيدربلا |
 هلعو جومأ ناجح ناك بهو وبأ هل لاقي فيقث نم الجر موي تاذ ارشطبات ىتاو ةزنح
 لياض م هد 3 ا.كحتنأو ترانا لا>رلا باغأ 3 ارشط.نا بهو وبأ لاقف ةدجح ةل>

 تور : انو لانأ يتَح هيلق عاخنيف ارش طبات ا ان لجرلا يف اأام ةعاس لوقأ امنا يحسب لاق

 هده لاق .هعادن مث 0. 8 لاق كمسا ىنعس نأ كل لبف 7 طق لاق طقأ ينةثلا هل لاقف



. 000 3-000 
 ل 1س ا سس سس سس سس سس سس عسا سس سس سس

 ءالفعأو هتلخ داو كتنك ىو سا كل رش طب أت هللاقو لمفف لمذا هللاق يتينكبو ةلحلا

 : ى *ا| 4 هحوز بطاخ كلذ يفلاقو فرصن ام هب رهط

 بهو 0 ا » اهانلح نأ ءانس ما ينأ لهالأ

 ا يف ريص هلنأف و » همسي تءوسو يعسأ ىهسأ ةنهق

 يبا ةحداف لك يف هل نيأو 8 كروسو يداك نا هلاك 2

 هتباح افةلمل ا 4 قلم اب ا اع ردع انامز |! ملطف هم وق ن م ةيراح أرم 0 ا 0 هر لاق 1

 لوش لءج مث ًادهو هت 5 ةلع تمرات كلك 1 د املف امنع زحعمف اهدار 0 1

 هلفر ةيراح ن * عاج 0 نإ لا ملص ربا ن 4 كلام :

 هللا ديرب حرالا ةيمك © ةلزوح ةعم كلا ىلع 3
 ةلش اهلشش تيور دق اهنا يأ ليلا دع لعن نأ دبرت جنم مل يتلا رقبلا نم يثنالا خرالا 1

 : يناثلا برثلا للاو | 0
 هل اذ نيعلق لمح « هلن يف ةيعار اهنا ول ْ

 * هلعلا ةوا رظاك ترمصل * ش

 يجشالا ةكرب يبأ نع نبع نب دعا نءدعس يأنإ هللا دنع نع لكني ندحلا (ينبخأ)
 ترن ةليحب اممب ترذنو امعنمط ادرطاف ةلحي ىلعىمهفلا قارب نبا هعمو ارشطبات راغألاق

 اهوقيسف لوسلا يف ةليخن ارو نزملا اكرو ةارسلالابج يف نيبرأه ايضمو اهراث ! يف
 غلب دقو ! اجو نيعلا ةبصق يف !.مل اولخدف فئئاطلاب صاملا نب وردعا ءام وهو طه 0

 ةليا !ماف برشلا نم لقأ قارب نبال ارش طبات لاق اهبلع افقو !ءاف نيعلا ىلا اممم شطعلا

 ئدق تح لاحرلا تولق تيجو - نول راب رد يذااو لاق كبردي امو لاق درط

 ارشطب ان هل لاقف كبلق بيجو كلذ قارب نبا هل لاقف مهديك 0-0 عمسأ نم ناكو

 ىذلاو لاقف عمتسإ ضرالا وحم خاص تأوديلعددب برشوالبو كالو ١-0

 كربف ل كليو لز,ا اناف قارب نبا هل لاو لاحرلا بولت بيجو عمال ينا هريطب ودعا

 8 ل لا اال ل ءاملا له تاون | هلق تراي لزو ةءاظلا يف.هو هوكرتف و 200 موقلا دك | ناكو برع'.و

 امل هيف نوممطبال مهنم بيرق قارب نباو 0 نم هوجرخاو ءوذخات هيلغ 00

 هل لوق 00 هودسب ابحت مسدحشاَو ىسانلا 96 نه هنا تبان مهل لاقذ هودع نم نوداعي

 حراك اطوأ قالطأ ةنالثهلو مكيديأ نيدن ودع ف هم هؤغديسمل قولا ماتسا

 بحأ يناف هوذفت كلذ هنم متأر اذاف رثميو هيف وبك ثلاثلاو داويلا سرفلاكيناثلاو ةباها

 ةدشلا يف ىخأ تنأ ارش طبأت هب حاصف لمفاف اولاق ينفلاخ ذا ترصاك مكيديأ يف ريصإ نأ

 تنك م ةدشلا يف كنف ياو رساتساف لعو كلعاوي نأ مولا يدعو دقو ءان

 نم رس اتسنا تباناي الهم :لاقو مهداك دق هنا لغو قارب نبا كحضف ءاخراا يف



 انسان 009 : 3 7202-0 0006 07067
 ثلاثلاو داوملا سرفلاك ىتاثلاو مق فدو م حعرلا 0 قاط و أدعو ادعم ودعلا اذه

 ًائيش هنع اوسفن نا املف مهعجأب اودمق وذ تبان لاقف ههجو ىلع عقبو رثميو وبك ل ا

 هب لاصق ارش طبات لاقف ميج انثفأو هفاتك عطقف قار نبا هضراعو هقاتكيف ارم طبت ادع

 نا ركذف ىلا لضفملا امأو * ا 591 ريا يف 77 ىأ نبا اهركذو كلذيف ةفاقلا

 مف ةليحم 6 كيلسلا يرفتكملا ناكم لء< هريسغو يرفنشلاوقارب نب ور#“و ارشطمأت

 اوردقي رف اودع نا رخآلا مهلفأو ءوقتكو ًارمع اورسأف مهلا اورانو ةرغب مهنه اورفظي

 ورمع نم ابيرق 0 نكف ضما هب هحاسصل ارش طنا َلاَق رسأ دق قار نبا نأ الع 1 ا

 اومناو هفاتك ل كلذ اولعف اذاف هنع اودعابتي يتح يسقنيف مهعمطأوا مهل يءارتأس يناف

 لعحو هويلطق ه 6 اوءيط هوأر ا او ةليحبل يءارت ع رش طاب ليكأَو هب همام لعفف

 يح نامل هءاطع و ةيدفلا تف 2 ل هيف بر 2 افيفخ اودع أودع 9و 4 شن يف وتل

 الع وه دعاش او افيف> اراضحا ف 100 هنوءاطيو كلد نا هنودحل م هو أ 7 ا

 لاَقف ” سانا | انلط املأ ةلي امهل تاطفف 1 دق اه اذاف هن .حاص ىلع ام فرح *أ ةمّلك

 مث هود ع4 يكينأ اودع م 0-0 نودعال هللاو مويلا قارب نا ودع مب ةلي رمشعماب

 هناف يبمصالا 0 * ا قوش نم كلام ديعاي * هلوق كلذو يضذمو اديدش اودع ادع

 مهلهمأ ةلبجب نإ همع نع هيبأ نع قحسا نب دامح نع نهزالا ام با هب ينربخأ امف ركذ

 ينالد قارب نإ نامهل لاقف ارم * ظبان اية ويباع اودشمل ا ومانو [وعرشو ءاملا 0

 اوضمو 7 طبات اوف 8 ا هومتعسن ناف ها عل 10 00 هن 6

 ينأ ن ةاكح نإ دم انت ”دحو ع نع مرألا نبا 6-0 ا ا ا انثدح 1

 5و ةماظ تاذ 2 تا يد 0 هلا ود ار 2 ور+ء

 نإ رده 3 هنمّةرغ و و يو اهغوا 0 0 نخل ا ل ند 0 فيو

 ازما طم لافت دما نأ
 نأطب يحر دنع تقال اع انإ 1 5 يي الا

 يناس لوق_صع قك اهل 3 3 01 1 ل

 ناردالو نيدلل اعيرد * ترذف شهد الب اهريضاف

 نانحلا 7 يننأ كناكم * ادور اهل 2 ا

 ينانأ اذام احبصم رظنأال « الع ًاثكتم كفنأ ين
 1 2107010150111 11 1 1 ا 2 ب وو مس جو ج2



 0 سزا

 ناسا 3 وقسم رطاسأرك © عرق نتاو قناع لذا
 نانش وأ ءامع .غ قم توتو 8# ناك 0 500

 5 ظني هحاص 3 مهجاحم اورفظيو [وا قَ 3 [نوقراش 1 مهبق ع 7 ٍ

 لجرلا دتشاف سيدي يف مادام كعنمأس قتافدتشا هبحاصالاق اهومهد اذا ادحأ نأ ظ
 نت قطب 0 هحاصن رمق د ماا 3 هلم تدش تح مهمرب لعحو اره طن ٍَ ميتاف |

 تلاقف لتق دقدنا اوفي هعمهيحاص سلو ارش ا عجر املف هتحوزل منباوهو ٍهيحاض | 0 ظ

 كلذ يف 4 طنا: لاقف انطابتم تئ>و كدحاص تكرت 2 هل 1

 اناعو رستم اع[ فلا نمد تنم ةنش يسرع اماكن الا 3

 انطابتم اقراف ايلا تئحو © اعئاض كل انحاص تكرت لوقت
 انمآ ترا لف التم قنا اوان هوان تس[ رم كك را
 اهمذأ نقلا لع 1[ ب

1 
]| 

3 
 انهادم ا رع قوعدب 3 رمل الو

 0 ما ايقوسو مللت اسرأو ا طهرت هرك 111 7
3 

 نك رف ةأوغنه ي- 1 ريفاصع

 انك او ةياخلا يف نم فاَيَو

 انيادم قزذلا علال مو

 ت رع وعدم ضوعلات ءمسالوأ 0|

 مناك ينودب نأ رظتنا مو 6 2 2

 ىلاقم تاذفانلا بيصت ناالو

 انباغمللا دمو افيفلا جردتسا اذا #* هءافع ن اكفورزهصحلا نم

 اقاوصلا تايجانلا ذي فزه * فزافز ىف رذه جولز جرا

 انثافدلا 7 ءافرعوا ءاربغإ

 انثآربلاو اهنانا“ :كتتبكما اذا

 نإ

* 

2« 

2« 

 ان

 انما .ننوكت ال. حّرحو تلقو © افطاع رشلا نع اتم تللنرأل
 نإ

3# 

 ان

 # يتيم ىنثوا مع تزحزف

 * اهردردال توملا. اهارا يناك

 0 هم يتات فوت> «# امتائو اهفلخ ىرخال تلاقو

 : انطاوشلاو الدلااو دما وعزنا ذا * لفاح يذ ىلع دا روجيلاخا حَ

 اودححاف ةليسجم نم صوعلا ىلعاوراغأ يت و> هل نايحاصو وه ارش طبات جرخ لب هريغ لاقو |

 قارب ةريثك الاجر مط اورجأت- سا اوناك دقو مهوكردأف صوعلا مهنعبتاو مط معن | 1

 ف ىلأ ق> تلفأو عنا ٍتذخأو هايحاص لتقف امهكرتو دش مهب مه ةقاط النأ ارشطبأت |

 هتلحرو هتنهد هموق 0 نا.دار أ الف اهلا ثدع مم“ أ سأ دنع تايف موف ند نبا ||
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 اا هاو انهدم تنجو كيبحاص تكرت هللا كنا هنأ سما هل تلاقف نوكسي مهو مهيلا ءاجف
 ارمع اهدحا مسا ناكو امهر | رشطبأت لاقو نأشلا اذهيف ةدصقلا هذه-لاق

 قراط دا: زاالمأي 200 * قفىلعيسأ صوعلال يتق دعنا

 قئاوعلا قوعت وأ مو ةلالع « ىغتيا ليالا رخا انهن درطاا

 0 اود حرس نم ف ىلع * هءدار ناح ملا 2 7

 قئاتفلاو انَملا رهس مماعياب # ةتشب دورت وا ايمن درطال

 قئاقشلااميلع ىتتاضغلا قيرح * م-مويع 0 ةرعاشم

 قامت ةانق وا سانال_ف «# اوفرعت مث مرا روهش اودمف

 لزف طهريف اليذه وزغينا ديري ارش طبات جرخو ةياورلا هذهيف ورمع وبالاق مرثالا لاق

 مهأ يغتبا هن م 72-00 مهلزاف 0 ناكو ه4 م لوعر لضفن لِح آلا ىلع

 مال نا بحا ينا لاقف هبادكا ىلا ماقف ارش طبان هل'نطفف. مهتم حيتسف , مهيقسل حرارذلا

 لادقو ينرذح لعنا هنالهلتقاف هرتغامت ةءاعطن . لكنا نا فاحنيتح هوباسهل انطف دق انا

 هو. هباصا ىلعو هيلع لتعاف ءاخأ مق باثف زيكل هل لاقي مهم لحجر لضنفا نأ الام

 اا ل يف ذحأو هيجو يف جرد مث هبارش ا نم اوك ود ال نأ اوملحو

 كزيف يتخيسلا اهدسإ مهضعبو نينوللا اذ علا يت كتافلاو ا اهم ل- داك اليهو روغلا

 ا[ دأنحو اوجر 5: ىوزالا ريثك يداولا اذهف اوديصق اهبج اوقلطنا هباكحال لاقو هنطب يف

 لاقؤ 0 مف اليذه !نغو هدحو ارك لقدق هودحوف اًؤش يداولا نطب يف هوكرتو

 2: كلذ يف ارش طبات

 لضتقن.لجالاو زكا ع مص © انشثدعلاط ناو ويدأ التف

 د يرد 2 * انحابص ءاسف امون هب 1

 للا لرتلا يد داك تكو « هبا  نيلزان ار ذآ كب
 لقوقنب سدرلاالو صماعالو #* ىماعب انلزنام كساو الف

 يفب دخأ ةيلم' نب كلام لقرق نباو ليفطلا نب يماعو ةنسالا بعالم ءاويويأ كلام نب صاع

 : جرزأ لا نبفوع

 لفوت ىئافئاو شع نس> ان * ادعاقناو رم بر لياشلا,الو

 ينبدحأ رعع نإ رص نب ةورع نب ةيواعمنب لفونو ىلحيلا هللا دنع نيرير> ناوسم بر

 ركب نب ليدلا

 ليخلا لاطسو عيبضنإ الو * العلاودملا بسكب يهونإالو
 لفغملال | طسو ىردح نإاالو * هحاقل ىنادعاق سيلح ناو

 لقعم نب حايرال دعسنب حاير # هراد تافيلزااب حاير نبا الو

 لبءرملا فيدسلام>ثىلاىعدأو# ةفاخ دئالولل يطعا كئاوأ

 رايفإ
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 ماع قع ليده دالب نم راغ يف السع راتشي ل طبان ناك ةياورلا هذه يف ضر لاقو

 0 راغلا لخدف ىلد هءاصأو وه ءاح اذا يح كالذ نابال هودصرف هن و ل ه ناو (

 د ارم طبات علطأف للا | د رش راغلا ىلع اوذقوو مه وقيسف مهورفأف مولع اوراخال

 الذ للا .اةيولملا لعامممأ جاف لاقت انا اولاق ككرأ الأ لاقف دعا اولاقف |
 يف بقن كلذ لق ناكو لاق لمقال هنلاو ل: يا يكأو ينتاق ؟ارأف اف لاق كل طرش الا

 201 قزلا لا 0 مّ هه رغو راغلا ن ه كلا ب هبل ل لاق برولل ل اق راغلا 5 , ,

 يذلا هءعضوم نيدو مهافو ام ل 2 َىَح هيلع قارن حرس 0 لسعلاب قصا مث هردص ىلع | 1

 كلذ 3 ارش طنا لاق ثالاث هه هريس موقلا نيبو هيف عمقو

 رو.ءمرحطا قيص ىوو يناطو »* مط تاررفص دقو نادال لوقا

 ردا راب لتقلاو مد اماو د (١)ةئموءادفاماةاصخ مكل انيإ

 ردصمو ترفط نا مر دروأ د او اهع ندا حاشا ىرخاو

 افدلا حذكي لضرالا له-طلان

 * رفصت يعو :اهتقواف اهلثم كو »12169 تنك امو. ميفىلا تبق

 رصخم نكمو (؟) باص "وج وح هبا *

 نب

# 

 ربدم وهو 0 يءاقو عاضا #« هد دج دقو لتحيمل ءرملا اذا

* 

+« 

 لافني نازح تولاو دحض ©

 الزان سيليذلاءراا وحانكلو

 رهقم صمهدلا يف رمش ش0 نا عاب نبذ يتايح بصلأاب تيساف و كلاو

 رمد مزدلل وهو الا سعأالا هب

 ردم شاح ر تدعيم ةعكه كاوند اذا

 ي رفنشلاو سنخالا نب صاع مه مهف ن 7: دع قف جرذ هنأ ارش طبات ثرادح فق الأ لاقو |

 الت ةل_# نم يح مهو صوعلا اود يتح فيا نب ةرمو قارب نب ورمتو بيبملاو |
 خمول تضرتعاف ةلياو موي ىلع مهدالب نم اوناك يتح اهوقاسف الإ م اوذحأو ارفن مهله |
 مهملا ترن اءاف ال>ر نس 2 1 3 مهو موقلا س مر وهو زحاح نبا ممنو ا

 ملتَق ناف بارضلا قدص الا 2 ىرأال لاق ىر " اذام سنخالا نب سماعل اولاق موف كيلاعص ٍ

 ناكل تنأ موقلا س مر عنف ي يمأو تأ ينأب 0000 لاق أ متذحأ دق منك 97

 مكناف ةدحاو ةل_+ موتا لع اوم نا ؟] ىرأ يناذ اذه ىلع مكأر عجأ دق نا |

 | تمزولاف ةيناث اولءحف ممتامح يف اولتقف مييلع ادا ذوق ذك مقرا ى هو ريدك موقلاولياق [!

 كاذ يف 2 0 ,عأف ََل .1ا يف 0 زحاح نبا لقأو تقرشو 0

 مدلاب ةداجملا تحت مهؤامد * ترطماص وعلا ىلعانايتف هللا ىزج
 مهدا قابا بارقا هتحملب © هناك اضرع ر>فااءوضحالدقو

 مصرع مود ران اىلع حابص « هلحذ كاردا ءادلا ءافش ناف
 كس اوك ادخل ا

 تدك يورو ") لتعئوزو (9) ٍةلمو "راسا اما اتطخس اه يورو )١(



 هل ا ا ا

65455 

 كئ>خو 0 ءانبأ نم لئابق # ممهض راع ذا حفسلاب مب د راضو

 0111 ايراه زدحاح نادم ادعابا ريض

 كلذ يف يرفتشلا لاقو

 بهذم اما نملولوأعبباصم

 دع

 »+ كا اهدعام ةناك # اناصو تاقو دوعأ : اندر

 بيغم نط دازلاو ائام * تولط ذقواحةصءام اوهرب رع +

 توما حابصلاب انيف توصو + اوحهحممداوسلايفانيلا اوراثف

 بيسملا مانحلاب مهف ممصو * تباثفيسلا ةزه مملع نثف

 اوبيخ مث ةعاس النيلق نهب * مهقتا يعمم ناتي تلظو

 باسم 0-0 هانعرص 0 سرافو نالحار مهم رخ دقو

 باقمو لدحر موقلاو ةساع د” ةملقو علر لك هيلا نإ

 اتاك لما 2 ولنا هدف © اوحيافأا لبق نم وق انار املف
 , هلاثرإ م مياظلا لع م 17 فيقحامهعقو يم دق 2و كلذ يف ارم هطل 7 لاقو 1

 هل [6 ْ 0 ب وأ ما 0 مول 3 ااذع أهم يدأ | 4

 وهو هلاق تايب | رش طب ئ ىعد اغا هربغ لاقو

 لح ذىلع تماس 3 اهغ ماوي نو ي دتغا وأ حار م 3 ارشاطب ً

 اوخر ِ دأسم هن ترذو هد 2 دا را اح رس ىت لف ةراغلا ديرب امون ارش طنأت جرخو لاق

 كلذ ق لاقو هموق ىلا موةيسف هم اط ىف

 وس موي كي الو كيلع * عبرافقدصااموي تيقالاذا

 ١ وط مول باوك قي انت الع رع حاجي تضخ 0

 : ْ هلسو هسوق ةعم باارالاديصتي مالاغب سم ذا فوطي وه انف مح ىلع هدحو طبات راغا

 ا هتف ارش طبات هبرضو يرمدلا هدب باصاق مالغلا هامزذ هذخايإ يوها طبات هار أماف

 كلذىف لاقو

 خارصلا تانصحلا هت مالغ

 ا بائطاهللا تدبو تداكو

 دكي لو ىقالي انم تك ينك *

 كا ولا هير ثدق يذلا نودو هردق قماح قو 2 مالغ

 ةنانكهندن يدحا ىف دث دقف حداق باقلادوسأىف اط يوادن ا اب
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 لصن لوال هناف هيديكتتال لئاق اها لاقف وس ينب نم ليذه نم ةأيغا ارش طبات بطْحو لاق
 امك طنا لاقن اذا

 امهم قالب نا لصن لوال * هنا. هحكتتال ابا اولاقو

 اعورا لكلا كد ند اهعأت * ترذاحو اليت 0 ينأر 5-0 م

 قم 5 ا وا راك 2 # همه 0 مونلا رار 5 لياق

 2 ا قصتلاو 00 © ةلعن الا دازلا راخدأ ليلك

 1١ اء>ثي ناهق رطيفهيطامو ل عجحعشا 1-5 10

 أهل ص مهدلا اباىمحالحصيو # هئفلا َىَح - شدحولا ىنغع تدب

 ايم شاك اجرا اص واذ #« هم شد>و ديصال ىف نو

 ايشم 5 1 هودقتفا اذا ** مهفشبإ ضاخلا بايرا نكملو

 « يننا معال يع الو يناو

 « راكم ن٠ءةره>وا ةرغ ىلع

 اعاضا قدري توملان انس ىتااس

 املا يت> توملا كاني لاظ|

 روش 1 د ندع 4نع هللا يذكر 07 ثد د هةنمو و عميس بأ دق لاش بهذو ىف عسسل 3 1

 عضيلا دق رهشلا اذه نا لاقف ناضمر أ[

 فيقع ثول 0 ىركحاونلا »* راما اقل 3 توملا ن ا فكذ

 امجأ بارسدم هناا 1 8 هياس ا #* ف قلعت 3 صهدلا تن تو

 اعرمهمتنوملاع ريع ند 0 ىقاي دمعت 5 ديال لااعبالا برسل ندو

 مهو سرشالا نب دعسو ب يسملا 0 بالك ن 90 4 نأ. ا هوودو ا لعب 5 جرذو نق

 اوذخأومهباوطاحأف مماع قب رط م مط سل ليج > يف مهو م اورد ةلي2 ىلع ةراغلا قود 0

 000 هنأ ماهل د تلاقفهم وق يا 56 نع 1 طب ا: امنجاص لتقف مهوأثاقف قب رطلاعماع

 هع 0 0 0 نع تن نه حاير نبا مهارب 1 ىلع نب بع 5-ان ىدحا بالك نب ورم

 كلذ يف امك اناث لاقف تحلم ١1 اهرك ت 5 ل هلاوا

 انماطوا يما كلا ند »+ تمض ةعبذ 3 ت ايا الأ

 ألمع ىلا قلاع ا دج ا لااقو دعب عحر 1 هنأ هن ريغ ناوى ةنأ سما اعد اناوتاسالاىفاب ر 5ك ذو :
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 امدعشيل ىدعلا ماه هيرض امو هموق عجعشإ لك ةهصاع ىورو. 9 : ا

" 
1 
 م ىلع |ءوفكفهوذخأ”ق> حرببالف مل 1 يد ا قورأ م ا ىلع راع :

 وهو هنأما ىلا ادغ, تا اما ادع تايف مت نب نيقلا يفإ ند يو اهدنع ثدحت ناك

 رش طب م نأ و 0 هن ربعف هي لع ت راغف تاب نبيا تءاعلاحلا كلت قف هنارامات لها نهدم

 ا لاف ذخالاهي اص يفز و الاماذه لاق 9 يأ اك نهاكلا لأ اواسرا م ةئفح

 هلاقملاو يقاتتلا لوط ىلع * ورسم نب مهف ينب غابا الا

 هلام تدهمأ دقو ىئرئا قا »* 1 يماوا نهاكلا اقم

 ( رشع يمان  يفاغالا 0



 (؟18)
 2022222222211110000010000000101060606060606نر00000000000ككككككككك 1112

 هلاثَر اعد ماظلا لياختك * ثدث> امهعقو يمدق يار

 ةلامت وا ةلبحم وا مل « ماع لك اباذع امهب ىرا

 رشو هلا_ه> مطايح تقاع اذا # ليذه لع سناك"
 هلاف تقدص دقف اودع اذا © مون رش مهم دزالا مويو

 )9 كلا ليس هلارسل قيطم اذه اولاقو ةئبر ارش طبأتل اوبر دزالا نم اسان نا اومحزف
 0 دعم فرصا م سجل موقلا ن كانك انف ءاف كسا 000 ا هريغ

 عسي رسم من ويل مك | زداح هل لاقي لحر موهكو هيف أوعمطف ابي زل ناو زوحنال ءوار 3

 كلذ ينارشش طب ان لاعف هقدعاب م هب ا

 أوهتشتو مماقلخ اوذن دقو « هناحو زداح ينطح تءقعف

 عيه ض رآلا نمنكءوا لوهساايف *« ىر> ناواثءوتفداصنأو نلعا

 عرسا وه هل اولاق اوقدص ولو * دد>او تافول ريطا| لالظ ي راحا

 اوعزفا ثيح نم صانقلاهب فاطا# فدن>و سيقنا.:ف نمناكولذ

 عورا سودثا وهو مهلا بال * ةلياو موي فن ادالب ءاحو

 عمطم موقلايفناكولا وءراامو هتيفكلا ادحاو مكنم ه ناك ولف |

 عنسا نايرع نرةلامويوت قيس # اعرف مالظلا تيراح كنتناف زجاح هباحأف- |
 عرصم لوا رتسع جئابد * مهناكءافصلا ناوخا تياخو
 عبصا كنءمهل عفرتلو تحرا # امدعب ةماملا وحش مهكت

 عل راكهنع ىهف يرخامءتناو « اهنان تيؤح دق ثالث يذهف
 «٠ وص 1

 الام ةده ١ قئداقا تبكب » ةقيود وح مولا ينأ 0 1

 ايقالتال نأ نظن م ىناشي هب * ةحارل ءاكلا نا اهل تلقف

 ايناعلا قيقملاا وءاسدق فكرلائرا#  قناف: .ديتعات انعدو يفآ

 ءانغلاو اهب هاحجه» ةدمصق لوأ ليق اذ يو ع امم وحم ةديصق نم قدزرفلل رعشلا

 كلامل هيو يعاشطلا لاق يءاشطا نع لق فيفح جرس نإل

 مون ين رملا * امج نيئحالا ءادستياو لو لقت

 ن*« نحل هيف ةيولعاو * ةقبوس وج

 انيءدوينآ © ٠ ؤادتبا قاطملا لمرلا

 #»# خاف" دعا

 ( رسشع عساتلا» زيا هيليو رمشع نماثلا ءزيخلا مت )

 ( هتاضقانه رك ذو نا قدزر فلا ليست هلوأ )
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 ةصاخ نانحو شا ونيل رالا

 : ه.ساو ىلع نب ليعد راخا

 .هيشأو نا رفيعح رابخأ

 هيسأو نيكسم رابخا

 إ
 إ
 ظ

 هيسأنو (كرانملا نب ىح) دمحم يبا رابخا

 هدلو دلوو يديزملا دمحم يبا دلو نم ةعند هيف رءش هل 3 رايخا

 : ٠ هرابخاو طايخلا نإ بسن

 ةلي> نب ىلع رابخا
 سلو ىعيتلا لاحت

 تاكل يبا نب ور# راخا

 هحاس دس # با سع راخا نمت تيرتيت

 يدع ب لقعم َر د

 مالسلا مهيلع نسا ب نسحلا كب هللا كيع 9

 ةسنو اريك طيبا لاا

 مق تي 12-

 ْ هةسنو ةكلشلا نا كاسلا راخأ

 هسنو ةليخم يآ راش
 : هيلو لختاا رانخا

 هيسأو ركسالا نب هيما رابخا

 1 هرايخاو بييطلا نب ةديع بسأ

 ظ ٠ هيدلو كاغالا راخلا
 ل و يرتدللا رايخا

 ٍيِ سس ب ب يي بييب يتسم مانا



 م١ ضم و



 و نب "نا

 1 نن
201 

11111 

 3 205 ما هذ

 2 ١

 تق

«211171711700 

8 7 
 0. خليف
 تك

 ماليا دم

3 0 

 يي 5

 روس

 فاق
 8 ١ هللا همحر

 22 4 اءزد نبرغعو دحاو ند رضع عساتلاءزحلا وهو 0

 به همه سموم

 ب ( نيماحيفلاب ريخاتلا يف نول ناس يدق] ديع حاط 000
 ١ 0 ٍي ى 2

| 8 

3 ةيويدتلا ةناخيتكلاب ةعدق ةخسن ىلع لب وف 3#
 ٍِ 

 .- جا

 ) يطيقنشلا دما خيشلا ذاتسالا ح يح صب (
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 لب لقو توتقال ءاسنلا هففحي يذلا محضلا فيغرلا هري_فتو هيلع بلغ بقل قدزرفلا |
 الظيلغ ناك هنال كلذب ههجو هبش فيغرلا امنه زيؤئف طب يتلا نيجعلا نم ةعطقلا وه

 231 0 نإ ناسفس نب دع نب لامع نب ةجان 0 2 ا اان نب ماه هك ا.هدح

 هيبأ مءاو رحب مراد مسا ةد بيبع وبأ لاق مت نب ةانم دبز نب ةلظ يل |!

 ىنتأف رسلاب م و هل لاَقف ةلاح 5 7 هابأ اونا امو نال امراد مر 3 يعش فىع كللام ظ

 تنب 3 نااغ مأو ءدو-1ل افرع كالام 0 را مردي ٠ اح مط لاقف |

 | بقليو ملم هل لاَس خأ قدزرفال ناكو عشاحم نب ناس ني دت# نب 0 سراح

 ياي هريخو هانرف ىح قدزرفلاو تاث دم هل لاَه اب 0 هام هل تسل لطخالا

 مو اوناق مهريغ هل ناكو نوقوزملا ءالؤو ةهطتناو هلعالو ةطبخ دلولا نم هل ناكو هدعب

 ة طرق تنج ةنل 2 0 قدزر_فلا م ا وأ سم تائب هل ناكو اوفر

 ردفحم وهو هموق نم لرب 0 ا كلذو تادؤوملا ىحم ةعصعصل لاش ناكو ةيبضلا

 ' لاك هت ىلا يك نأ كيري لاك ككسلح .ةمصبش اهل اقف 0
 | نوشدمت اهدالوأ اههعا نيتفاث كنم ايرتسأ يناذ لاق رقفلا لاق !اذ_ه ىلع كلام

 1 لاقو دش هت ناك ال_خو ندا الا 1 تلعف نلف: “لاق ةيدصلا 0 0
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 ظ كا 00 نامزدلاو 52 ع مرد 13 لآ اف هل ناك ةطيرذ ينم ةطب ردا
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 دا اسيرانس ."ةسع ع ةدفع /

 كاان

 ا

 ةدؤو؟ عمسإ 0 نأ هسشن ىلع ََخ بردا نك 2 املا ينقيسام ةمركمل هذه نأ ةسفن يف

 نب مشاه كلذب ا ةاكرأ لقو ةدؤوم نام يدف دقو مالسالا ءاخ اهادف 1

 ىلعو يديزبلا سابعلا نب دم ريخلا !ذهب ( ينربخأو ) ةديبع يبأ نع ذامد نع يعازخلا دم

 نع ةدبع ينأ نع بيج نب ذم نع ىركسلا دمس وبأ اند لاق ىتقحل الا ناي |

 اهبرض اذا قرفت يتلا قرافلا نيتقراف يل نيتثان ًايغاب تجر ةعصعص لاق لاق ةبش نب لاقع

 تلعحف لوزتلااب تممهو اه 5 َّت 3 را يل تعفرف جنن ىت> اهه>و ىلع دشن ضاخلا

 هذه ينتغلب نأ ىلع كل مهللا تلق تح كلذ لعفت لزن مف قرع وبختو ةرم ءىضتأ راثلا
 ا 5 :.الإ يسرع نأ سانا نم دحأ ردقب 3 ركل نودقوب اهاها دجا ال نا رانلا

 خيشل 5 0 ورم نب مجهلا نب راكأ ينب نك يا ذلفنايذا يتح اليلق الإ رسأ لف لاق

 ثالث نمسح دق ضخام أع ىلا نءءتجا دق ءاس 7 هتيب مدقم يف اهدقوي رعشأ رداح

 اند انحرم لاق لامع نإ ةجان نب ةمصعص انأ ت تاقف ثنا نم ع لاقف تءلسف لايل

 اممدحو دق لاقف امرأ ل مع نيتقراف يل نيتفان ءاغب يف تلقف 5 تنأ مفف

 يرخالا 3 اماد_>ح١ تفطعو امهاندتن دقو كموق نم تدب لغأ 3 هللا اني نأ دعا

 0 أمال اعدك لاق ةل_للا ذنم كرا دقوت مفف تلق لاق لالا يندأ يف كلان اهو

 ع الغ ناك نا خب .شلا لاقف دلولا ءاح دق نلقف ءاسنلا 5 لابل ثالث ذنم انتسيح دق

 اهرذ اذ_هاي ت تاقف اهلتقأ ينا امنود ندمسأ الف ةيراج تناك ناو هب عنص هاف ردا هللاوف

 اهرتشاف ايفح اه كارأ يلا لاقف هللا كدعنأ تلقف اهلّدأ لاقف هللا ىلع اهقزرو كتبا 0

 كديزأف تلق ال لاق يتقان ىدحا كبمعأ تلق يبطنتام لاقف كنم اهيرتشأ نإ ذ تاقف يف

 نكح هاو يناف اذ_ه كلج ينديزت نأ الا ال 1 3 يتم يذلا يلمح ىلا رظف يرخألا

 اممْناف تلعف دق لاق هلع ىلهأ يف غار نأ ىلع ع كل وه ت تاقف نحل باش نوللا

 ٍيَ> تكاعاتم و اهرب نادل هقأ هو هللا دهع هيلع ا و لمحو نيح وقلب هي

 0 هل نا تاقو د ين د هدننع نك تزرب الف توملا اهكردي وا 4م ني. 1|[

 لجو نيحؤقلب ةنم اهتزت شا .الا هل اثني دحأ دقيال نأ تيلاق برعلا ند دحأ املأ ىلا

 كالذ يف ا اشيملو | را الا ةدؤوم ةئام تح دقو مالتلا هيب هلع ادم 02 هللا ثءف

 هرءعش نم دئاصق ةدع ىف قدزرفلا كاذب ردادقو نإ رقلا يف هي رحم هللا كرا يت> دحا

 ا اهوا قا و

 رامي وادلاوءاز ولا فلم م هل يذلا ةطسسس نادفلا دج ايلا
 رفخم ريغ هنأ ملعب رتل لف « ري نمو نيدئاولا تائب راحإ

 رودملالو> مانصالا ىلع افوكع « مه ذاو تأن ديلا ايخنال نيح ىلع

 رومي هنع تعمفاد بح اق *# هل_ضف ةيناا در يذلا نبا انا



0) 

 رءقم ريغ اهليل احر سرا © يبا تنأ ءاسن :يف ليل قرافو

 رتقم ةلولا لزه نم كنا # ىنئاف تدلوام ىل رجا تلاقف

 رفخع رش ىلا اهنم دج ىلا * اميرفةحار اهنءضرالاىار
 رونقلا ابا نم راح ثنا * ىندب يناف ىثف اهل لاقف

 هتس>ح:ساف تادؤوملا يف هلءفب هريخاف مسودلع هللا ىل- ي جلا ىلا ة ةعصعص نب بلاغ -

 | هللا تاولض اءاع نيئمؤالا ريما قحل ع كاع رم م - رحا نم كلذ يف هل له هلاسو

 | دم ( ينربخا ) ةيواعم كللهو دايز ةراماأ يف تام هنظاو قدزرفلا هيلا لذداو ةرصصنلاب هيلع

 انثد_> اولاق يأ | مع دما نب زيزءلا ددعو يعاز :آلا دم ن ماهو ؟يدتتملا نيسحلا ْنا

 ْ اسك نب لاقع ىن ينئادح لاق ةيوس يلا نب كلما دبع نب لكلا ن ءالملا اسد لاق ىشايَرلا

 نع ةلظنح نب 21 نب ةعيبر نع ينرلا ورم نب لليفطلا ينثدح لاق يريعلا ا وبا

 ىلع ضرعف ملسو هيلع هللا ىلص يبثلا ىلع تمدق لاق مم 4 5 001
 | له ةياهالا يف الامعا ت تامعيفا هللا د تسر ناقل نكح ينملعو تءاساف مالسالا

 | لغاامههشا تحرش نيوارشع ىل نيتقان تالذا يلا لاق تامع امو لاقث رحا نم اهف

 00 ١ اذ. اهدحإ يف تدجوف اعدصق تدصقن -ضرالا نم ءاضف يف نات ىل مفرف 3
 ظ ا مسي ت تاقف ةءسلا ينعي اهران امو لاق نب وأريشع نفاع و دا له هلاأتاققا

 كموق نم تدب لع 8 93 نيتللو امهدالوأ ىلع انرا طَو اههانخو كيتون ثدضأ دق لاَقف

 00 لاقت تدلوادق رخإلا تلا ا سا ذإ ينيطاخم وه انييف رمض١ نم برعلا نم

 ْ اهدئأفأ ةيراج يه تلاقف اهونفداف ةيراج عما نآو ا دقت امالغ نك نآ تدلو

 ْ قي لوقا مك ينب انا لانك كنب !تزبحا لإ تياففإ ىلا ىدب تاق دواوملا اذه امو تاقف |

 3 ا اهمد يرتشأ امنا اه تا يملا ناد اقف ر٠2 نم برعلا ند ل

 يي حج

 | ىذلا ريعبلا اذه يندبزت يحال لاق اءيدلوو نيتاه ىتقانب تلقف اهيرتشت مو لاقف اهلتقت 5
 ضعب يفناك املف ريعيلا كيلا تددر كل تدلي .اذاف الوسرئعم لسرت نا ىلع عن. تلق هيكرت

 | دقو مالسالا روظف برعلا نم دحا اهملا ينةيسام ةمركم هذه نا ت اقف يسفنيف تر كف لئالا

 اا 9 لهن لجو نوارتع نيقان نهم ةدحا 10 دوف نو هايلك تنيحأ

 | 0 مالسألاب َكِيلَع للا نم ذإ ءرجا كلو بلا نمّبب اذع مالسلا هيلع لاقف للا لوسراي رجا نم
 : قدزرفلا لوو كلذ قادصمو دارع لاق

 ظ داو رف دوا أو تادئاولاعنمىذلاىدجو

 (| دفو لاق ىلذ- ىلا ركب ىلا نع راكب نب سابعلا نع ىنالغاا نع يي نب دم 6 ىنربخا )

 1 ناكو مي نم دفو يف لو هئلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع قدزرفلا دج ةرحان نب ةمصعص

 1 دقو مالسالا 'ءادعق كلذ ىلع ر رده وهو دك مي عدد رف ةيلهالا يف دولا عن ل كم



1 
 ا ااا ا

 كِيبأَو كمأب كم لاقف يندوأ رحال هلع هللا ىل-- ى ل لاَتؤ 1 لاسر 1 /

 : هياع هللاق مث 3 كيلحر نيد ؛امو كَ نيب لما لاق يلدز لاو كئاماو كتحأو كخأو |[ 2

 (ش 0 ًاردأمو 0 ريغ ىلع نيو ىالا أر هللا لوسراب لاق: امف َكع ينخاب يام مالسلا | / ١

 كلذب مهرمأب مل معر نأ تعلعف ملاح نودك م6 ارو هيلع اول معا 0 يئارغ هقول ْ | .

 ظ يفاىلسو هي هيلع هللا ىلص يب الل لاق هن اذن عونا ىورو هيلع تردقنم تيدنو نودي ميكر أرنا ١

 ١ ' نادل لاف هنا -_ 5 كلذ نم تيد نيم 2 م ىلعو مالسالاو هي 4. اهاحلا يف تالاح تامح | ْ 0

 1 لوقلا اذه لاق | ما يورو اميفوو ىددح ىدسح لاذ ردغلا نع يو ءافولاب ل مالسالا 1

 | لوَش يذلا وهو !ىعاش ةعصمص ناكو هتفالخ ىف هللا دفو دقو باطخلا ّ ا : 1

 ايفاصم اندؤذ كاداع نأ ندكوش# 1 كدوي نيد 1 0

 ايفاخ كلذ ىف ال ءادلا وه *# هناف هندل كك نلأست اأو ١

 ١ نعايدع نيزمملا نع كاع نساك عا نع ايركز نب دم نع ء يحب نب دمحم ( ينرخأ) |

 ' يطعا يما مولئاسل ارش كو يسارا تاو نهره غن نحارت لق

 أ نب ريم أوريت 6 نيذلاو الجر مهم 0 راتذاف مهاضفا وهف 0 ند مهسأ ن كر مهأسإ مو آ

 ْ يشالا ةعصعص نبباغو ي رن اا مصاعن سدقنب لطب يناثلا دووعاسم لإ سكب كي اسلا 7 :

 نب هل اونأم هنع اوفرصناف محا نم لاف ةقان هلا وأن كداسلا نااو 1 قدزرفل ل ا :١

 5206 مط 1 مو امعار و ةقان ةنام مهاطعأف 9 07 ايلاغ ا يئايبشلا لوق لدم م م لاقف س

 قدزرفلا لوش كلذيفو ندرلا للاغ بحاص 0 اهودر من ان مه

 منك دجتلا عل ق ة-| ا 0 باك تبدات هاو

 مرض ا مل يز> * للاغ ريغ 0 ءز+ 8 1

 5 || مه> ن ع ةديع يبا نع مكاح 2 لاق ديرد نب نسحلا نب دمج (ينيخأ) | ا

 تاس ةلظنح يب تراصا و مث دالب تبدحا لاق 4مصوسص 0 لاقع نب ةيش نب سايأ نما ا

 أ 7 اولزتف ةلاظغنح ون 5 ةربو نب باك دالب نع بصخ' مسوخأب انف نامع ةفالخ 2دآ

 اها مهمعط ف هتقان ر كالام يف لود هددجو مف ها قا كاغ عرسأو يداوا ١

 را !اغل لرقف 82 ند أهردعن ةقاث 2 سدح ىايزلا لو نب مجم لبا تدرو |ملف |

 ا رظنا فودسو مرك و سم 4ع ىو الك لاقو بااغ كدعضف كل ةانا ىا كل ارم يسم |

 أ م رقع ما يف امهعط 3 |مردنف نيتقان ا كاغ لبا تدرو املف كلذ

 وس رمق 5 يف ا ع كااغ رّعف أ 3 تدلع نآلا بلاغ لاَقؤ نيت ||

 اهردجا نع اهلك اه رقع تدرو اف ني خزن هللا ا كوغ ولو ايلاف غلب اءلق ارثع |[



000 

 ةفالخيف رقعدن امث ذئّيح محس نا اتاك كرش لما نابع رآ تاكلوش ركملاف

 قابطالاو ليبانزلاب سانا ج رفن ريم, وةقان ىتئام ةفوكلا ةسانكب هيلعهللا تاولد بلاط ينانب ىلع

 لجو زع هللاريغل هب لها امنا يكل لال سانلا اهبالاةفمالسلاه يلع ىلعمها رو .دللا ذخال لابو

 لوقي بلاغ لم مالغ وهو هبا عم ذئموي قدزرفلا ناك لاق كلذ رضح نم ينئدشخ لاق

 هللنف محد نع نغإ 0 مه لاق رقعا تبالي هل لوقيو هيلع اهدري قدزرفلاو ىلعددرا ينءاب

 نع ءانيعلا ابا يندب مساقلا نب دمت نع ىىينب ( د ىنثدح ) هلعف قطي ملذا بلافك لمح ملو

 تاولص للاط ىنا ن لع كاك قدؤودلا هل ءاح لاق ورمع يبا ن 8 0 دبز ىبا

 هماع لاق هنم عمساف رمض٠ ءارعش نم اذه ىنب نالاقف ةرمدبلاب ليا دسب قوز رقلاب هنلع هللا

 طظفحم يت> هديق لحي ال نا 0 تقو يف هسفن ديقف قدزرفلا سفن يف كلذ ناكذ نارقلا

 ةئس نيعبسو اعبرا افوصوم اعاش ناك قدزرفلا نا انا حص دقف ىحي نب دمم لاق نارقلا

 قونو نيثالثو تس ةنس يف ناك رامظتسالا ىلع لمخا دعب هب هئحم نآل كلذ ليقام عدبو

 و ةتس يف نيريس نبآو نس بحلاو رير>و ماشه ةفالخ يف ةئامو. رشع هنس يف قدزرفلا

 عى 0 ( ىتريخا ( هيب 0 ةثاع نبأ نع ينالخاا مهم ةعا نع كلذ كو

 ءاحهلا ىبحا تنك اضيا قدزرفلا لاق لاق هبا نعاضيا ةثئاع نبا نع ينالسلا

 لاقل لاا نئدو ةيواعم مانا لوا يف قدزرفلا وبا تلاغ تانءو. لاق. نام مايا يف

 هرب قدزرفلا

 بئارضااضح نيفكلا ضف ىف * ' مراد لانه نافك الا تمض دقل

 ينثدح كاك يبا نب هللا دنع انثد_> لاق ياهلا بسيبح ( ينريخا )

 يذلا لضف.ءال ىليق لاق موثلك نب دلاخ نع يربذعلا د نب رفعح ينأدح لاق يضلا

 هيف حدمو نيليبق هيفاحم ارب لاق هنال لاقل و تاق لاق قدزرفلا لاق رير> مأ رعشا قدزرفلا

 لاقف نيتايرق

 كارم نب د

 مراد لا او عوبري لا م * اهدببع يجاهتذا لجل تحت
 رير> لاق دق هل ليقف

 زال رمل علا ياو اه ماو كعلاو قةؤرفلا نا

 ةلعافلا وب مهلك سانلاو نالفو نالفو نالف ناسنأ لوقي نا نم نوها 'ىئش ىاو لاقف

 لاق ةحاط نب ي.ءوم ىنثدح لاق بيبح نب دهم انندح لاق كلام نب هللا دبع ( ينربخا )

 لثم مال_سالا يف سلو سبق نم ةيلهالا يف ءارعشلا ناك ينثملا نب رمعم ةديبع وبا لاق

 ريرج رك ذام بيمح نب ساو لاق لطخالاو قدزرفلاو رير> مءرعشاو رعشلا ينم طظح

 ناوي ناكو لاق اهد_حا ىلع سلجلا قفتاف طق هتده_ث سل ىف قدزرفلاو

 قدزرفلا سمع لاق ىنزاملا نامء يبا نع يربطلا مسر نب دمحم نع يمع ( ينربخا ) ايقدزرف
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 | يتسم 0:



 0 و

 ل وهو ةدايم نإ ا

 ملاظ 0 يد# تئحو نإ ةولرب اوناك سانلا عيمج نأ ول

 محاجلاب انمادقأ ص اداوم # انل ةيحاخ لماذا باقر تللخا

 هل لاقذ اهربق 0 كح ند 0 وأ يل هنعدتل ةيسرافلا نبااي هللاو امأ لاق قدزرفلا هعوسف

 قدزرفلا لاقف هيف كل هللأ كوايال هدخ ةدايم نا

 مرادنإ و نا تدعو ني ةوبرب اوناك سانلا عب يح نأ ول

 جاجا انادقأ نعد اد ود + انا ةعضاخ سانا - تلاغل

 فورعءم نب ةقرو ينئدح لاق سارف نب ميَطا سارف ينأ نع يناركلا نع يم ( نرخ ظ

 اهحشي هل ةيأب هدنعو كالا دبع نب ديزي ىلع قد زرفلا 0 لاق ةيوارلا دامح نع ُ ّ

 قدزرفلا لاقف اف نيئمؤالاريم أل هللا كراب لاق ةينبلاق كدنع نيئمؤملا ريمأاي هذهامريرج لاقف

 قدزرفلاو كلام لاقف ريرج ىلع ديزي لبقأ مث برعلا مرك أ ىهف اهف برضي مراد نكي نإ ظ :
 مهري هيف ترمس ءءانا نودي ياادتتدو قدزرفلا لاقذ ” لع يغربو ينملظي هنأ لاق و

 ى نات يكب اما قدؤرفلا لاف عودا زال اهلفاسأ ىلع رئاكلا ندزتل هللأو 000 لق

 0 ديزي لعحف هريغ ءفك يلام هللاو الف ريرسسلا بحاص ءاش نا نكلو اللف ت ظ

 لاق ةيوارلا دام نع ينارعالا نبا نع بيبح نب دس# نع كلم نب ا ّْ

 تاق وه مأ رعشأ انأفأ لاق مأ تلق ًاربرح ينمي يلكلا لاق مث هل ًارمشاموي قدزرفلا يندشنأ 0

 هقانذ نم ا اذا كَم و تلق لاق ىنكانس ١ لاق ضع يف وهو ضع يف تنأ 2

 نع ىورو ( لاق ) رششلاو ريخلايف الا رعشلا ل لاق توجر وأ تف ناقل ا تنأو 17

 قدر فلا ينمي .ثيملا اذه مأرمشأ انأ نمحرلا ددعانأإي ريزجس يل لاق لاق هيبأ نع دا ١
 لاو تيضق هوأ لاق سسنلا يف كن قلعتي الو ككراشب ام هللاو ال تلقف هتريخلال فل 0 |

 هناو اريك ادع يعيق ضاحك و5 تنساع نا كربخأ لاو انأ يلع هل |
 ريخ نم ناك يزام وخلا لع وبا نان ينزالا لاق لاق هللا دبع ( ينربخأ ) هدحو ىلإ درفت 1

 / ند لحجر اه ا .طخ هنأ همع ةئسأ تن6كو ينك لاقع 27 ةجحان نب ةعصعص نإ نيعأ ةنبأ راونا ] '/ ١

/ 
 لحدرلا اذه نم يور نا كلارك تاسواف أف اهباو قدزرفلا ناكو هتيض رف مراد نب هللا دبع ينإ || ١

 للا لاق اهنم قلو املف تلعفت كتحوز نع تدضر دق كنأ ينيدهشن أ لع لاقف !

 0 قدزرفلا ءاحو عشا# يب لدعم أون دعم ةمراد نب هللا ديع ود تءادعف أونا اقوا ىلا [8 ٍ

 ىلع يش ام>وزدق أ ةدهاو اهسمأ ىف لف د راونلازأ مم هلع دق لاق من هياع قل هللا ! ا

 اهانعأ نيح ريب زلا نا 2 ص وخشلا تذداراوكلذن هل رف ل دوس ءا رت ةقان نا ظ

 اودهشي نا دووشلا اهايعاو دووهشلا اهل دهشي يح قدزرفلا نم'اهوقلطيال نأ ةرضبلا لهأ |
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 المح نمدجي 3 ةفالخلاب هلل يعدي قارعلاو داجبشلا ريمأ دئموي ريب د ناوَقَدُر زر ءاشااط |
 كبيس يس حلل حلللللالالاالالا7ا7لالالببببب ب تببسببابلاا



 (م)
 ع1 ا ا ا ا ا ل طم هس سس تسسس هسسس سس هه سس سس سس سسس عسانا

 دسسسسسا سس سيب م سسسللساب ب ب ب4ِ©4بببل بيل بيليه يم ب ب يب ددنتتلتغعطلمس

 مه د ا -  جج جوج
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 )ع قدزرفلا كلذ غلف اهول.غ اهم اتمأ مملع تءسقأف ةبارق مهنبو اهنب تاكحو

 عبتف ةقفن نيعأو لبالا نم ةدع هل 2 يو ةرصنلا لحأ نه ةدع ضهتساف

 لاقو راوتلا
 0011 وراق نع هتاف ريسللالا ىب تعاطا

 امايبتسي ىرشلا دسأ ىلا شك « جوز ببخي ىممأيذلا ناو

 هللا درع نب ىلع لزو هيلا سانا بارك 1 قدزرفلا مدق املق رب زلا ن هللا دبع دنع

 راص اذا َىَح صهاظلا ْق موعفشل لمحو -5 كل هإ اوعفش مْ مون سسا و هود رسب زاا

٠.» 
 ةةسسس وج

 انايز 21 روظنم تدب تعفشو »+ موعاف.ش ليش 0 هوب انما

 انايرعكيتأي يذلا عيفشلا لثم * ًارزتؤمكينأي يذلا عيفشلا سيل
 احاطضاف ذك. اوناك مك ىتب نم لاجر امهمدِب رفسو لاق لمر فيفخ تيبلا ذه يف بيرعل

 ميل ىف كلذ امها 2 اع د نس الو ككط اممم الو ةرصبلا ل اعدرب نا ع

 ان ]ا لاقل اكتب تقف الإو اهتادص, ىنثح قدّر رفال لاق رييرلا نبا نا يزامرلا ريغ

 هيلاطي نحسلا يف سوحم هناف دايز نا مل كاءاع هل اولاق عصا اماكن ةنررع ادلب يف انا

 ةقفتلل نيفلأب و اب هل ىعأف فال ةمبرا لاق اهقاد_ص كلاق هتصق هياع صقف ريبزاا نب
 ىَدْورَدْلا لاَقف

 ال تا نقع نكلو © ىلاق نود تاوبألا قلعت نعد

 قدزرفلا لاقف ريب زا نبا هيلا اهعفدق لاق

 7 رع لاق السا دقو سلا اين ءانجف لاق
 ترقتسال هتسا خرتيضر ولو # ااح قدز رفلا سمع مكلتالا

 : لاقو قدزرفاا هباح اق

 ترق اسك فرد 8 تءاحو د 0 انك ول كماو

 راونلا 'مصاخي وهو قدزرفلا لاقو
5 

 ا

1 
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 ير + يسحر ايدج يل سو

 0 ااا ا
 وِ

5 

 4 ت0

 ادار سدا بضلاسأر " © ابق تول وادق ينوهصاخم

 ا | كك انايحأ همصاختو ًانايحأ هس ع يذكر . اناهَر هدنع راونلا تاكمو ىزامر ا لاق ١

 قلعوةطغض يب ت>وز/ اما كا 2 تم كو هل لوقو 4مم 5-5 0 م ل ةأرما |

 | لع جوزف ع 5 هاو ع مّ ةقنوم نيعب ا ىَح كلذ 10 كا ال مل "1

 قر لبحف ةعيدض نب تايعاو بر 1 ءافاح ط مدا نا للا 8 ند ةم.ي> اط لاش ةأرما

 نا در نم اح ينعأ ةيدادهالا 3 محوز له راوذلا هلا تلاققا الا هياعو عور هبو راوثا |

 كلذيف قدزرفلا لاَقؤ

 دايع نب نر تان ةار : ةيح سحشلاو لبالاء و كبرت

 ام كعل ةعافنلا داق يذلا اهونا 1 ْ

1 

 دايز ط هز ناد مامعلا يف الو را لا ىل ايف كيب ِ ا أ

#« 

 د

 دادهو امتاراح يف دزالا نه * نكت مو الا نهونأ 2

 نب

 داعب دعب فدطالاتيضر دقو * ةطماخزا تا كت

 حببتالو هقراشنال نأ اماع 1 اهتالط يلا ا 2 يت> هفطعتستو هققرت 1 كد م لاق"

 دهشب 3 هيلع كلنا هل هلذ# تناك ام اظام نم هعنع الو هدعب الحر جوزتت الو هلزتم نم |

 3 ءىود..ءاا حور نب دمحم ينثدخو يفزاملا لاق كلذ لعفف اهقالط ىلع يرصبلا نسحلا |

 تيكدقو رخآ ةيوار ريسغو ىريغ ادحأ قدزرفلا بحصت:ساام لاق قدزرفلا ةيوار لقفش 1

 نسحلا اينأف قدزرفلامهارينأن م افون ىراوسلاب نوذولل اوناك مهنأ الا ةريثك ال | انا |
 نسحلالاقف انالثقلاط را والاذأ ديثلا لاق ءاشتام نيل هل لاق دصس انآ ا قدزرشلا 3

 قرقرتي كمد نا نال يفا هللاو هل تاقف تمدن دق لقفش أ اي لاق انفرصن | املف اندهش

 لوقي وهو يخف كراححاب نمحرتل تءعحر نا هللاو تدهدأ نم دبا

 راؤت تلات يت تلك »2 ل كلا ناك |
 رايخلا ردقال ىلع ناكل * ياقويدي تكلم قار

 وامك هج 1-0 مداك 2 0 تحر ِط يتاح تل

 راهنلا هل ءيضيام حبصأف « ادمع ةئيع 'قافك,ثتنكو

 ن اذه ىئدتع لاق ةيشن رد انانحت لاق زب زعلا كنك نإ دخلا: زآ اونلا عم هرب ( ىنربخأو ٠

 ىلا ت أ هسفن اهحوز نيح قدزرفلا تهركامل راوثاا نأ ديمح نب ىلع نبي ا نع يب أ

 مهيف لاقف ةف مداع نب سدق ينب |

 مكامعلا مس دتاوسال يحالم * اف اعوست :ملال مصاع ب 1

 مصاعنب سيقمويلا هيذب مالل * 0 مداع يب *

 تدارأو ةلغ كلنلتقنل نشيللا نيذع ىلع تدز ل لاو هل اولاقف رعشلا كَ مف



0001 
 ينتاك ا نغسل هاهم تان ا ها اه تا اتطشس ات تحتم سها تس حسسس هه اكتل

 ماونب مط لاش ي.!عينب ند امو نا 1 305 نأ ىلع ا ردش 0 ريب زأا أ ىلاهر 17 :

 قدزرفلا لاقذ اهورك أ ريسذلا

 راوتلا ةلظنح مأ كن ملأ. « ىدعونب كوقي نا الواو

 اضيا مك لاقو

 اطوةعفافذ مالحا رولا ىلا *# اهتاسوراولاىدرادقل يردعل

 اايلد ةالفأا ولعب جد ىلع تدع 3 ١ ْى تعاطا

 اللعب امنا هيا ىلا عاك م قوز 01و

 | ماوط , مضلا عمق دبأ 3 * 0 نود ندهو

 الق ةراجملا يصون 5 د ا ريبزلا نا 5 5 ودف

 قدزرفلاالزنو ريب زلانب هللادبعةحوز نابز نب روظنم تذب رضامت ىلع تازن كه تمدق اهلف

 هلودبدح دمو رعب ولأن 1 هللا دبع نإ ةرزدحم

 ع قو وم ا ههسسأب هوزملا نأ »* قىدحاح ةزمحتاز دوق توم

 قورع نيحلاصلاىف هل ترو املا[ ىطو نمر تع راع يأ

 ناز نبروظنمتنب تءفشو * موهعافش لبق مْ هوذب اما

 كدحوزاف بغار كف وهو كر ل هناف اها لاو 6 ةدحاو ديراام تالاف ودعلا دالب

 رم

 لاق نيباحتم ندعو ناضغانتم نمو ان>حرذ لوش قدزرفلا ناكف 4 اهحوزف ع تلف هانإ

 اهملعشتف اهقرافانا ديرت امنا هيلع مكملا هخوت دقو ريبزلا نب هللا دبعل لاق قدزرفلا ناكو

 هويلتساف' هع نيس و ةناع مالسالا لبق تيلا ىلع اونو اوناك مك ىف نا َلاَقف ردح نه

 ىتاف لاق ةمام ضرا نم اهتلجاف طق دحا هكمتي ملام هنم تكونا امل املع برعلا تع.تجاف

 لاو 5 * عمسأ ءالخلاب ريبزلا نا أربع 2 لاو ىءانلا ضع قدزرفلا

 م6 اهعوت ضرالا ناف © بضغت وأ شي رق بضغت ناف



 موج هل“ دعت ال مهاوس 2 كو موحتلا ددع مه

 مورالاو تبانملا حص اهب * متيونام 2

 مه شرلا ذيحأ كريغو * مكتم باطوديدعلارثك اهب
 لا هبذعو هتلوخم * متردغ نه للعلا ع نع البف

 ماوسلاالو فيءضلا الياف ه قاذأا ء اله ا ديعأ

 موصعلاو اهنع ريطلا لزت # سند مل ةافص ينكلو

 موكعلا تحف نيح اوضب # ايافصلا رولا رقاعلا نبا انا

 ]| داكف هقنع ز.غف هقيرط يف قدزرفلا يارف ةالصال جرخو ريبزلا نبا رعشلا اذه غابف لاق

 ) لاق م امدي
 تاردتسال هتساعر تدضرولو * راع قدزرلا سيىع تد.صا دقل

 3 نب مهاربا نع مالاس نب دات نع ةفلحت ل |0110 ريد رار را رءشلا اذهو لاقو 1

 3 هريذ ف قدزرفلا لاق ة 4س نإ 2 لاق هققلا هده ند و ديودلا نب بايح ٍ

 روطمع ري-ع ناكع 0 #* تضر عةحاح ىذىفكل له ز>اب

 روظنءوركب يا ناب تاو ابلنوكك نا ققرش رح تاق

 ريخ اومالاسالا ينط يف نيتان »*# يءشيف قيدصلاو يراوح نيب

 ١ ىملسلا ىرسسلا نب ىهاقلا دبع انثدح لاق مالس نب دم امهدح لاق ( ةفيلخ وبأ انريسخأ) |
  3اذه انلقو قدزرفلا هب انباف هاذ اف لاق قدزرفلا ا رعيوش مارح ينب نم ىف ناك لاق |]

 كللااسرب دق صاصق الو كياع يودع الاؤ قاحاف تت ناو برضاف 00 ناف كيدي ناب

 : 2 0 ح لاق 00

 1 0 2 دقق نإ 0 9 اذال اذناخ كي ن

 0 تاتا انو ناو تدخلا لا بهذت تم سارف انأاب .لاقق نافع نأ نايك ىلوم ةسينعا
 ١1 2 2 0 اا ا لاق يخي كاذ ىلا

 را 0 دقو 2 ورمل يلكلا مولك نب دلخ نع رع ١

 3 ثنا 0 تاو هرم نم هللاب تذعو هيلا تساحف 6-5 ساق كلذ هغابو ري

 ترص تاق مول 0 لاق قدزرفلاب ك.ةلموب ر ل ينا هل ت تاقمث هب ةيدحعل اع هل هرك ذاق هيب

 : 3 ةريخا ناهد قدزرفلا 1 70 لا نم 0 هل لاقذ يبس تنأو هب

 3 ١ 7 صضعإ يدنا لاق مل هدي عش مسا لمحو 4 0 ره هحاف كلذب 0 هتببأو |

 تلقف اسم 1 3 اهضأ اق يع 0 لاق مث ت ف يأ ََقَح ةنقلا تلئدق ةءارااال

| 
1 

| 

 ظ

 انعمو مارح يفإ سا انسادعع قدزر فلا ص لاق صهاقلا ديع 0 مالس أ لاق
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 اهندعنتو اهظفحم وأ اهضئاقن بتكت يت مقت مل نأ ةمايقلا موي ىلا اهباقعاب هراع لصتي |

 )َ قريخا 03 هرش: ن 0 افوذ ةدقلاو اهضئات 6 َىَد ارهش هّتمزاف لكفا ا

 قدزرفلا جوزت لاق يبدصالا ين ةددح لاق بح نيم اندنح لاق كلام نب هلا دبع

 5 تءادف هردعأب تذحأو راونلا هتءصاحو ينادشلا نسف 07 ماطد 30 قاز بل ءاردح

 ْ 0 وهو جرخو
 شاذعشملا ةيك هدهد كف ان »* ىتط هل ل د 6

 شاعم ري نوف نيضر اذاو * تسلا م اذا 3 اهات

 يد ديريم تلاَقؤ رولا 2 هدهد تءاحف هناا ةد.حو 17 ند لدور شاخشألاو لاق

 ءاردح اه اع لضم راوثال قدزرفلا لاقو يريغ ةوسا هنارمال دحو اما قدزرفلا

 قفخم عرلا اهدي كو لظت * ةلظد 4 0 يرجمل

 قرعت حوارملا هع واذ ل ةنفلك كاك ند انيلا 53

 قرسشت ضرالا ا ترماذاداكمت ه صئاق ةردك وأ لانغ ميرك 1

 ن0 ||| رد لاق ريش ةدعتاو هلا هتكشو قسافلا لاقام ير اما هل.تلاقف ريرح-
 لوف امناو |

 بغار نياظنحلا تانبنعالو *بدصم فش نع مكحلا لع. ت سلو

 براشملا نهريغ كك نت ادصلا هب ىنكينزالا ءك نهو

 بئاع كنعل نأ قاز 3 ىلا #' مكنايدق وب نأالها تدل

 ' بدحاحو اهم نافدرلاو ةئيع »# هنيعط بيلصلا تاذ كلغ امو

 بئارقلا هيلا ىدهج نمرش ا 0 ةييط ماظل نب قيزاب تردهأأ

 0 لاذ قدزرفلا هباحاف

 الا هاو ةمنمعاو #2 اهادح 2 نيح بياك لوقت

 نطاخم سيقنبماطس ل ا ىلا * كاربت سمءاسعقلا اذاتسلا

 براوغلاو ارذلا مسوةنام ىلع * تحور ءاردح نأ[ :ءمساولقو

 بلاغو ىلل نيب يراد ىلع * 0 ازد افك 0

 بعاوكلا راس قاليذلا كاع # مهلا تبطخ نا 8 يلد

 ىكاوكلا لبق س.ثلاتانبان> كن *

 ينةثلا ةاس نب ايرك ز نع يدع نب منو ع 7 رت ىح نإ 00 (ينربخأ )

 هلوق ىلا يهنأ املف هما اه يف ير يتلا هءديصق قدزرفلا يندشنأ لاق | ْ

 مغارضلا يف ردم لبش ةيزر * خس٠ناك نا رذحصلا نيتماشلا نب



 ١ ا

| 

8 

 ا

 (اكر ا
 ا

 ظ موش رك ةربلاق دز رفلانب ةطبل مدق لاق رمدأ ينأ نع يعوبريلا نع يديعلا 2 2 ىندح : 5

 نبا انا مكحدامو ؟سعاش نإ لاق ل نم هل اولا مْ هورقف مهارقتساف بالغت يب ند 7

 ا
 أ

 ل الاض؛رقلاب يداعالا يري * ىعاش مق نه.لعتل يخأ

 لطخالا دب ءارعشلا رفثو # مهنع ليعج قب بمك باغ نا

 لسرملا باذعلا . مطق مهل ينم * مهءاروو هنو نورشابتي

 دئاذلاو ؟سعاش ق> اوضقا بلغت ل اي اودانتف وه انآ لاق اذا قدزرفلا نبا .تنآف لاو

 ١ نبدحم نع ةفيلخ ونا )ا 7 ) اهب فرصناف هيلا اهوقاسو ةقان ةنام هل | ولمحف هنبايف مكنع

 ليلقلا يف هيثخو ريثكلا هيلع لقثف هلآسف ىلهايلا سس نب هللا دنع قدزرفلا ينأ لاق مالس ٠

 هلوقيف قدّررفلا هننأو امر> ع دقو قدزرفلا ةيوار يذلا ءارفع 0 در هدنعو

 ءاامخا هب هل - ناكاام نودي 00 هيضرأ |نأ رع كل وحل ىلهايلا ءارفع نا هل لاقف ا

 لاقف ور عيذص هفليف ىذرو قدزرفلا اهلبقف مهرد ةلاهلث
 هقاوع تع سصعالاام اذا ماليا © يذلان م ارفعنب وراي عت

 هبراقعو هنايح يمد_ةىلع «* ترسولو ت>فةسايبضتنكولف

 هئارتظليلانوصف تروح © لاو درا ل 1 ١
 هيئه مأعلا عم يقايف تلاقو « اهلا همر امال نأ ١
 *« اهباق كيلع انهدلا يضغت ناف

 هضاكت ثا ينذلالاملا لع نت * ا 15 قلكهالا لاك نست
 « هلاطا ل ينباتغي انما ناو

 ةيطاح لدلأ .ةدلط قام ءانأ >2 ةيدضسا هدام او كا

 ه_ٌئاك رداقت دان را ا

 باق يفلع ا الو اعرد

 «بناجينميركلاقارطاقرطأو © لحسم ضيباويإلن ىتانبحأ
 ا 0 ( هما كيني نأ هاهعا قا اودهشاف لاق ا الا 8 نع 0 الو يذابك ها كل عدأ ال هللاو ىنبست نا الا وه له كد_هج دهجا هموق يدان يف هانأو ءارفع نبا لاقف |

 ىودعلا ناسذ يبا نإ ٍنابيذ جوز لاق رذدص نب برعش انثدح لاق مالس نب دمحم نع ةفيلخ

 اياايهل لاقف هدنعقدزرفلا ىلأف ىيقفلا خيش يبأ نبا اعدف هتعلو يف سانلا اعدف هيودعلب نه |[!

 را هلا فت 7 جرذلال مث عديل ناو ىتْوي نايبذ نأ لاق ينعدي مل هنا لاق ضوعا ساو ِ

 لخد نيح قدزرفلا لاف هاناف ْ

 نايبذفورءهىلا ليبسلا في5 « هل تاقو خ..ثيلا نباىل لاق

 رم ملا



00 

 نفر نيج 206 ادق * 0006-0 لأ اذا صولقلا نأ.

 نع ةفيلخ 3 فرحا ( مهردآاما' ءاطعأو هدنع يدغت 6-2 سارف أ ا 0 لاق

 نب ةحلط توم اف قفاوف ةئيدملا قدزرفلا لذ د لاق يندملا ر 5 3 ”دح لاق مالس نبأ

 اولاق للموق لذأ متأ ةئردملا 9 ايلاقف افي رشا خس اديسناكو يرهزلا فوع نب نمحرلا دنع

 نب رمغ ىنأف 3كم ينأو كنب نم هذخأ نيح ةحاط ىلع توملا مكلغ لاق سارفإباي كاذامو
 داك ع ىبلو دئموي دك لهادس وهو ملا فلخت نب ةيمأ نب ناوفص نإ هللا دبع

 01 اذه ادع قاودم نئازف اأن لاو ناقف“ةلعأو هدلو ةطعأو هتظعأ عقوتي وهو
 هيلي نم ءافصوب هل لسراف مأ لاق مهذخأ تئش ناف ةهرف ققر اندنمف تئش نا 1

 قدزرفلا لاقفمهادفو ربخاهربخاف ءاطملاهءاحو صخشت يتح اندنع مكل مه لاقف هخأ قبو
 رتخ تي تدمي فوطي ديسا نب دلاخ نب هللا دنع نب ريزعلا دبع ىلا رظنو

 دزأإ هللادبع نيورمع تناك ول ©« ايحتنمتيبلا لوح رت يذع

 مس نب اص وهو ماع ىأ نب سماع انثدح لاق مالس نب دم نع ةفيلخ وب 2

 ل 03 زرفلا هاجم ذا نيه اع نيرا 1 لك لدزلا كي وبا يري ] لاق رارخا

 همالكحيفهللاو مو هللاو ال لو لجرلا ديعس ابا اي لاقف ل>ر ءاحف هيج ىلا سا> ققح

 اوءمس تلق ام لك ام نسحلا لاق كلذ يف تاقام تء.ساموا قدزرفلا لاقف نيعلا ديربال لاق
 تاق لاق تاقاف

 1 مكازعلا تادقاع د.ءت مل اذا * هلوقت وغاب 3 3علَو

 اهل ةارملا بيصنق يزاغملا هذه يف نوكن ديعس ابا اي لاقف ر>ا لحر ءاج نأ بشني ملف لاق

 نسحلالاق كالذيف تاقام تعمسام وأ قدزرفلا لاقف اهحوز اهقلطي ملو امنايشغ لحبفأ جوز

 تلق لاق تاقاق أوعمس تلف اه لد

 قاطنا زن اهب يبي نئلالح © انحامرانتحكن أ .ليلح َتاذو
 ال قدر رفلا قاءالاق رتتج نت دمع نريخاو مالم نبدمح قريخا ةفئلخ وبا ( لاق)

 | سانلل لوقاف نجرخالوانء.ستل لاق لوقت اميانل ةجاحال لاق عمساف سيابا توج ين لاقذ

 ْ مالس نب دمتم (لاق) قاعنت هناسلب كناف تكسا لاق سيابأ ءام نع 84 نسحلا نا

 || ادحاو اتيبالا طق ارعش الثمتم نسما تع.سام لاق ديز نب ىلع نع رذنملا وبا مالس ينربخا

 هلوق وهو

 رادلاامبايلادعب يرعشتياف * هلذاد ساناالكو باب توملا

 نعاخلا لفات ام ب ىلا لاو ( لاق )

 ةليبقلا تسنيو يتفلا أ * ةلجب تلهب حد
 | مزاح نب رير> لاقو هموق ىحم نه حدمام لاق هموق انو هحدم تاق هحدم مآ هاما



 الا طق ارعش كذ هسسسأ و00
 ءانسحتالا تنمادتسملا ا تيعحارتساف تام نم سيل |

 فرصناف رعشلا نم ا 5 نأ ديرب ةلمقلا لمقتسسإ مئاق وهو نيريس نال لحر لاقو ١ حا

 لاقف هلاةهجويا
 ترقتسال هتسا عر تيضر واو * ازشانقدزرفلا سوت يس الا .

 برضي يذلا روهشملا ىنغملادلةملاو دلةم م ,مرثك 1 رفلا لاقومالس نبا ( لاق ) را مْ

 هلوق كلذ نم لثما هب

 عشاخم 10 اهايأ ناك ينيسأ بياك يتح ايا

 هلوقو

 هلوقو

 هد رعص رابخلا اذا 5

 امدىارامل وسلا ثذكت 5

 عداخالا مقتسأ قىح هانيريض

 مدلا ىلع لاح ا اموب هبحاصإ

 نإ

 نإ

 نإ

 اهراك ًامبر ابعأ دقو ريخم * اهراغص ءىجتنأ عبر ىجر ١ هلوقو |
 « ٠ ءاعالاةيعك نجوا 8 انقف مك الامر اود لل | هلوقو |

* 

+« 

 ان

*« 

 فيف ءانالا رطقلا الع دقو
 ان ل اذا ان انلاخمو

 0 يأت 5 هلوقو

 ةنازز لايملا لَو * ف1 ١ هلوقو

 اجا كالاخإ ال يفاف الاو ةءرظع ىذ نه جنس ينم جنس ناف هلوقو 1

 ملاط د هد وعح ف برومو هرارف انيلا مولظ» 0 هلوقو 1

 « هلوقو :
 اوهقو سانلاىلا اناموان#ناو نئإ انلو> نو ريسان رمسام سانا ير

 ششالقلا ظاتم انانخأ نئطضو ©« اال رش دطافر اق
 ليعمسأ نب ماشه حدع هلوق كلذ نم وحلا با تا بحسب كلذ ناكو مالكلا لخادب ناكو

 : ا كلم دنع نإ 0 لاح ورزذللا

 هبراش هوبا 3-5 م وا د ميم الا سانلا يفام حسمداأو

 اهءاملح اهواعفس تاهدتساف د ا هم توهفس دوق هللا هلوكو : ١

 مايخلا رثأ وأ تاصرعلا يرن « انملانب نيجناع ملأ *»  هلوقو ]|
 نغأف تامف نا اولاقف ظ

 بطاشخ سدق نب ماط سإ 1 ىلا * 0 كبنانثأ تتافذا تن : ألوف هلوثو

 بلاغو 2 نيد يم راد ىلع * مولد 3 م ام ند اهاثم لذ هلوقو ٍ ١

 نايحاط صل تناذان ملم نكت # ىف وحال ين هاع ناقلات هلوكو ١

 نإ اباصملا ناو مم ناممع هب »* يورانباو كما قورافلا ىنب هلوقو |[

 * ماحسلا ةكقار ريغ اعومد 2
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 هيرب تت - 277ططط بسبب اا هبال

 هيهاصت بياك تناك الو و « برا نم 210 كل ىلا هلوقو

 00 ا كاكا وها # اي تمرد نيمولا نما كلا" . :هلوقو
 فاجوا اتحعسم الا لاملا نم * عدبمناورمنبااي نامز ضو

 لوذ_.م الو ل الب اهم # تندذا فاختلا كل تنددقلو هلوقو

 * لوةصم ةماشب عرشب درب # ادب ذا ايف باضر نول ناكو

 «© دنملا' ن'فلان ايف ةلونو )
 كارلا نر يع هل اكلك د ع ءاصوبا نا
 0 يكل متل هلي قتلا ل نم لان ام

 مي ةساحم ريش ليل * ةناكداوسلاف ضم بيشلاو هلوقو

 هلو .ن دا :نع رذند نب بيعش ينئدح لاق مالس نب دم انربخأ ةفيلخ وبأ ( لاق )

 ظ جاححلا مامز يف دع ناكو مالس نب دمحم نع ة.ث نبا نع ةظححو يرهوملا هب 1

 ' كللادبع نب ناماس ع٠ دشني وهو مدرلاب جاجملا توم دعب قدزرفلاىلا ترها دق مامر

 اهالمتا يجري ناكام ةدقع نمو * سناب لغ نم كافك تقلطأ كو

 «  انلالغام ءاع اقانعأو تاظف 0 6 دق ينا يدي الا 01

 طق ترءذك ام هللاو لوقأ مع هولس سانلا اهم . لاقو يدر لكنا مهدحأ هللأو انأ تلق لاق

 01 امهللاو هذ لاقو 0 مالس نب دم نع ةيشنبأ ىف ”دح لاق ةظحح ( ينربخأ 0

 لوس دايز نب دمحم نب ةوعا تتشتو مالسأ نبا لاق ةفلخ لاق ادب ذك هل طق

 اذاف قدزرفلا يلا لمحا ناورم 5 00 ها ىلا ناحرح ح55 ١1 باهملا نب ديزي 2

 لاق يلا اهمفدا قدزرفلا هل لاقف مهرد فالا ةريثع ركذ اذكو اذك هلهأ طعأف صخش
 لوب وهو جرذ>و يناف كلها ىلا اهءذداو صخشا

 * رؤزل اذايا هال ههنوديرلاونا> رج ىلا يناعد
 رودتإر ,ادلاو مهضأ عاب © ارك ركاب 00 0 5

 3 لع ردش مف تعبأ » اعرو مع 00 امش 1

 هيق + نحسلا يف تسح لاق شايع نب ةهالسس تعوسو مالس ن 0 لاق ةفءاذ وبا لاق

 .[| لوقف تدبلا لوي نأ ديري ناكف دوراحلا نب ردنا نب كلام هدح دق قدزرفلا

 ش تلق تنا نم ىل لاقف ردصلا ىلا هقرسأف ةيفاقلا ىلا ءىحيو ةيفاقلا ىلا هم كس هردص

 مائل لق ىذا ن ما تنأ مهيأ نء م ا لك لاق شيق نم
 ' ل نم لاق .مآلاو مسينم لذاب كريخ الأ تلق ناريج رشااوناكف مهتواج ةلذأ هللاو
 يتح كالا 0 كءاج مهديش نباو مهرعاشو مهديستنا تلق كليو ملو لاق عشاح 1

 نب ةملسم ناكو مالس نبا لاق ةفياخ وبا لاق هللا كلتاق لاق كوعنع مل نحسلا كلخدا

 'ريثك مالكديفو عفرلبيوريو فا مف ارردقيذ ئيحوهيف لاكشاالو بصنلابيورياتحسم )١(



 ءءء سعوا ى

2-- 

 كلما دبع نب ديزي هلززع مت ريثك ريغامب ثباف باوملا نيديزي هلق دعب قارعلا ىلع كالملا دنع

 هلوقب سنوي هيندشن أو قدز رفلا لاقف ةماسم لزع ءاسأف قارءلا ىلعةريره نب رمع لءءتساو

 عترملا كانهال ةرازف يعراف * اعدوم باكرلا ةملسع تلو

 عزت ةرازف نع ةيما يتح #* همالعاتلدبو نامزلا تدف

 عجش ةرامالا وو ماهي وحلا * ترما ةرازف اذا تملع دقلو

 عمطم ةرازف تلانام لثم يف * مهلثملو مهام كاث» قلخلو

 مقوي ايلثلا ه1 و>أو * هلبقو رمع نباورششب نبا لزع
 نب ديعسو رمجحو ةملاسم اهلع رع ةرمدبلا ىلع ناك ناو م نب رش نب كلمل دعاتلا 00

 يوري و يداعلا نبكملانز زدلادبعة|رهوخأو طعم يأن ة ةيقعنب ديلولانإ ورم نب ةفيذح

 ةريهنأ يفقدزرفال

 صيرحلاعبطلاب تسلميرك * .فع تنأو .نيئمؤملا ريمأ
 صيمقلا ديذب د ا 0 « ةيدفارو قارعلا تيلواا

 صولق كرو ىلع هنمأل # ضاخم ىعار اهلبق كي ملو

 صيخلا لك ا هلها معو * ينثملا وبأقارل,(١) ننفت :

 سنوب هل يندشناو

 ارمكلا لحم اربع ةرازف ىلا * تدتمو رات كناف غ

 ارضنلا ربا بيبط راما ربآ © ةمعطأت يمت ول ىرارقلا نا

 اركذلا شم قريع

 ارظنناام نينترازقلا تهبَص هب ١ ماتا فاه يار 1 ك1
 هنمج رش برس هل _ةنف نحسلا يفهسح ةري.هنبا ىلعايلاو يرسقلا هللادبع نيدلاخ مدقاملف

 || بياطأ * مرقنم هيفشب ال ىرازفلا نا

 هجورخ رك ذي قدزرقلا هيفلاقف مآشلا ىلاب رهف
 احر كال اهطبال ارت ملو * اهروط دسدق ضرالا تءارامل

 احرفف تاءاظ٠ثالث يف يوث *« امدعب سنويهادان ىذلا توعد

 انبوأ ني الك راطراسا ف 1 تا
 ا وعألان هبيرقتلاذب ريوس * ةعافش كيلع ناميملو ترن
 جذل أريغينرقلاكلو مى كب يرح# يرجذا مءاوللا قحالا ن 0

 اح رشأن اكامهللا ي 2 « هلذ نيتا 5 نابرعكب ىرح

 ال وأ ةعرصلا تحن هسفن اهب * يتلا هتليك لاتحم لات>ا امو

 امعدأ يناساطلا 00 دق ضرالات 2 اظو

 اح رعتام همه نم عماج ىلع * اتقالت ل ليل اًتءلظ اه
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 ارك قرزرا لق قارملا دس نم ةريبه اال ليقف لاق لدج نب ل ( قاد )

 ماشط ًاريمأ مدق نيح دلال قدزرفلا لاقو ةقوس ينحدمو

 دلاخع قشمد نم ميلك انا * ةيطمروطظ نمحرلا عطقالأ

 د>اوب 0 نان , نرد * 31 نيداسملا مؤ 5

 دحاسملارانمرفك نءمدهو *« همال بيلصلا اق ةعرب

 هي[ اًسيَأ لاقو ليت
 زكا راو رعةرازفتوناو . © تيكفتتاطساو هلم تازن

 4[ اضيأ لاقو قط
 مف يرام دونا (اوةلجحت تناك ليتل

 ب

 ا 1| ١ ناكو دورايلا نيرذتملا نبكلاع ةرصللا ةطرش لع نمأ اريمادلاخ قارملا مدقاملف
 ضرتعاف كرايملا ءامم ىذلا رهللا رفحو دلاخ اهلطبأف ةيرق كلام ىلع يعدي ماع نب هللا ديعنب |
 لاَقذ قدزرفلا هءلع

 راق ريغ مكمل ريل لع * هقح ريغ ىف لا لام تكلها
 كلام رهظ يف هللا قح كرتتو # مهرووظاحادحاماوقابرعضتو

 1 رخل دابر :طاشو < هيك رغ يف فاذلام قاما

 لخوةطبل نبا نيعأ لاقلاق يممصالا نعسيح نبدمم انئدح لاق كلام نب هللادبع ( ينربخأ )
 ريعإ هل ام ىلع هربارعا تحوز هللاقُذ اهرهه ةحيمتسا ءاردح جوزال جاححلا ىلع قدزرفلا

 جاجحلا هللاقف اهردنورستع ةضيرقلا:مهردافلا اهتءبق ضنا رف يصاعا ديعسنب ةسينع هللاف

 لئاو نب ركب تاقدصب يزئءلا ليضفلا مدقو لاق مهرد ىلأ قدزرفلا طعا ٍبءكأي اهريغ سبل

 ىلرعأي نآريمالا يأرناف هل_ةب نأ ىلع مهرد ةئامسمحو نيفلأب ريمب ةئامدنم تيرتشا دقو
 لاق هبهل يما ناكام يدأو مهرد ةناممحو نيفلا ليضفال تاب نا تك انا مأف ل اذ هلامتااب

 ءادوس ةينارمهأ 1 جوز تاقلتم ترسخ راوثلا هل كاف ليلا قودزرفلا ءا ءاح املف

 ةديلواهمأ تناكو راول» ضرعي لاقف لبالان م ةثام لع نيقاسلا ءاشخح ةلوزوم

 لاح كا نم ءاونقلا ينأ ني ور ايقورخي  ليطلا نكي راحل

 دمالولا رول ف دن تبرر » ىلا “نما رؤولا ةالفان: قحا

 ةيدابلا لهأ هلا جاتحيام هيلع راتماو اهضمإ سيخ اواكاهةوسي ل سام اونا تراذ
 اشيك اوار ىلا يندأ يف ن راك املف نيعأ لاق ريزت> نب يفوا هل لاَ ليلد همم ىغمو

 نا لاهو لاق كلذب كملع امو لاق ءارد_> هللاو تكله يفوااي 1 ٌقدزرفلا لاقف احوبذم

 سااج و قيز يدان ىلع اوفقو يت> 6 ل قدزرفلل لاق يفوأ

 كبيصأ نأ انفع دق لاقف امنارسصن قيز ناكو تنام دق ءاردح ناف لزتا هللاقو هب ب>رف
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 د. كة ررادل هلا قدر لا هل لاقف اد كل رهو كسلا ب يف اهناربم نم ١

 هد كم مرا الو ةايللا لاحت :. مرك أ انهاضام مزاد نإ قلز لاق ادا

 قدزرفلا لاَقف

 اعلظو لالك نه تاعجوم انب # هريس مسقملا انيدال تم 1

 اههحتل اندرا راد نمو .بدجج # ءهؤاقا ,انيلآ نمي  انيدبل

 اعرسأف يطملا يداحلا انبركل * انمامأ نميذلا بيغلا معن ولو ف
 امطقت دق هلصو 'ىشب ف5و * اموديزتلاوءاردحرزنواوةب :

 اهضمذت دق ةسوع ص لعاابار "© تاك ىلإ تر نارا كلو 0

 | تنب ةميهر تزشن لاق ىمصالا يندح يلا بدبح نب د انثدح لاق للا د ( اني
 هلوقب اهردم لاقو أهةالطف قدزر فلا ةيرغلا مهرد نب ينغ

 ٍدانعل -اهلي نم ةلمرم «) ةيرك ىف يتلا صك
 داوسو ةرضخ> يف ةءلوم * ةنحش قرافملا ءارعز ءاضدو

 دانق مهم العإ تقنام اذا #1 : ةءضم- ناك“ نادرتجا "ال

 دامر ءاك ادعام هن عرج »2 يي 7

 / 2 ٠

 4 اييكفيا | يالا ننتج

 »0 ندي ا مالا ا 70 "1 5 هاا ا و
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 0 ام 0 اناللع © * مهح تاذع ير دل د 0

 قدزرفلا 5 | ينئادملا لاق لاق .ىمءوم نب نياق خد لاق ىلع ن ن- 55 ' ١

 تملا ل ناك ول هللاوذ رظنت كلام هل تااقف اديدش ارظنا ملا رظني لءحف لش ينبأ ةيراح

 2 امف رب ا ىس رظنملا حيف كنال تلاق ءانخلاب ' 5 لاق مادحأاو ىف تطال

 : تعض ركبلا عارذ لثمن ع ا مث لاق يرظنم ىلع يربخ ىنما ىننب رج وسار

 يتيجالا همام كحيو لاق ةيضقلا رش اذه ةيسنب حاكنلا تلاقف اهحامف ركبلا مانس لثم نع هل
 ١ لاقف اهءئست 0 اهايا يننيلاستفا

 دما ديدق ا كلمدم *© رول عارذك امف تاوأ

 ا
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 1 هتلوأ 0 8 ريش فضتو دق لع كاز

 ردحنلا موي سائلا روعش ين « رعشلا نابض هنع ريطي

 0 .ه هدلو ىكبو اهاكف تنام مْ هنع تايلظلالا

 0 ١ وبل 0 ثعبأ مو 3 * 3 مفتأز زر دق حالس دمغو

 بلابل هناسأأ ايانملا نا ول * ةطيفق> وذ مرادنم هفو>يفو

 اناح ا امل ادر عطتس 1 يف © يتفلاب عل صهدلا برر نكلو

 ايزاخلا رجا اباثو تلز امو *. هدءضو دق اهلثم يف هلثم و

 هريعإ ريرج لاقف
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 هلءاح“كللثه عابلاريصق نبانم * لئاسءاج نا نيقلا ناي كل 1

 هلئاوغاريثك ام هتدروأو * هتمضأ دق هب رمقت مل رخآو
 ناماس نب دمحم ينثدح لاق ىسوم نب دمت اندح لاق فاذخلا ىلع نب نسحلا ) نت

 فعضف ند 10 دعب عشاج يب نه ملاح ةنبا ةمظ قدزرفلا جوز لاق هيبا نع 1

 0000 رجلا لولا ى نايا ىلإ تكف ءدبع اهتادج نكي ملو ةئس ةيدابلاب اهم اال

 هحدع لاف ءاطعأف يرس-ةلا هللا دمع نب دل لماع سراف

 انابأ مهب .انطعأ اولاقف * افلا نالخلا نم اومجولف

 انامزلا طرش نم عيب فكو «# يلو: ام ذا مول تاقل

 انايقلا الو داحلا ليلا الو « ايافصلا ةناملا ىربال ل_لخ
 انامدلا طبفلا هفيض عطيو © هلع 1

 اءب عجوال يتلا لبالا طبغلا
 اناعأ امي ديلولا يأ ريغو *# فر ريغ ةيبظل رعزأ م

 اجل الخ هج كناكو. © امانا اجروأ ةيحع + ناعأ

 ( ًاضيأ لاقو )
 عئادولا هيف در نامز اذهو * .اهءأةيبظ تعدوتساام لاطدقا

 ( اب ينبب نا دارا نيح لاقو (

 بناج لك نم لاوهالا امين تلا هينا ةيطب ”الاوتس ومالا
 تاهت تكا ومالا فناكرلو تاع نأ انا قلحملا  ةلاع
 بساورلاتايسارلا تحت ناكولو * هضافتنا دنع برتلا ىتا الهتعد

 لاقف اهنع زمآ اهنم ىنتبا املف
 بكرلاو قواحلا بكر لا تلا نيح ب تءل ظمأ ىلع سفن فاي

 ( رير> لاقو )

 لياخلا لكلا نيرا ف وحل ع القوع كنار ذا ةيبط كوَسو
 لطابلاب هسرع للعي خيش * ةيلب لك ىهو ةيلبلا نا

 لصافلا ءاضقلاب هنم توحنل * املس رجاهملا نه تقلع دقول
 0000| كل ةكتزللا صا وا لاق يرجح لوق هغلبو .رجايملا ىلا رفاتو هنم ترشنف لاق

 سيطولا يد اذإ ناكو ةيمنز تناكو ةيكم اها لاقي ةنبا قدزرفال ناكو لاق الع قدزرفلل

 لوقيو اب ىنتكي ءاجولا هنم غابو
 ةيدض 7 يمزادب * ةيحماذتنكا اماذإ 0

 ةكم انأ ينكي حيحمص

 ) 3 يف لاقو )
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 جهولا ديد ارونت لمحم * متزلا تانب نم دوخ براي
 جربلا كوط دنع ًابيط دادزي *« جتاخلا حدقلا لثم بقأ

 جخع يأ ريالا اهحخم
 ةكم ما يف لاقو كير لثم اهحر زاوذا 1

 لاقع نم اريخ ناك قرسكف © .ىرتك ل ا نم الاتي كلي آف
 ىلاودلا مات دعي ضاو هج فايس 0

 ةكمن ما يف ال اقف ناسا راوتلا ل, تاكو
 رمح يداحالا نا امول تاع # ةيبرع ةنول اهم كرغأ *

 نبا نع دابع نب د#ت نع ديعس نب نكسلا انثدح لاق ديرد نب نسحلا نب دم ( ينثدح )

 هدشنأف ةيواعمل ةئيدملا ىلاو وهو صاعلا نب د.ء- ىلع قدزرفلا لخد لاق يلكلا

 الاف ناندحلا يف بطخلاام اذا # شيرق نمحد ادا رغلا ير

0 0 ١ 
 ييسر حم يعم 000 2 ١ ف ا وا ا 0

 ناك تيار ةحرابلا ىايؤر هللاو هذه يمك لاق هداشنأ نم غرف اءلف ليمح نب ب 2

 يف ناورم جرد قزد رفلا جرخ املف هنم افوخ ليزالي محو 0

 كلوق يف ًاماق انةاعح يف 2 نوكن نأ ضر مل لاقف را

2 4 

2 
07 

 الاله هب نوري مناك * ا ناو راني اهانق 3
 لع يت> مايالا لطت ملو كلذ ناورم هلع دقخ نئاصممدب نم كنأ كالملا ديعابااي هل لاق

 أمق لاق يتلا هب ديصق لاق قدح امدقتم قدزرفلا ىلع د مْ ناورم ىلوو د.عس

 هس شبرلا مقا زان ضنا مك « ةماق نيناك نم يتاتلد اه

 *  هرذاحليتق ما يحرب يحا * الاقضرالايفىالحرتوتسااملف

 هردابا ليل زاحتا يف تابقاو « انباورعشي الب ايسالا اوعفراتلقف

 نما بمن حاولم جات نم راو © ةانناووودلال نبا ردلإ 1
 || ةنيدملا نع جرخا سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر جاوزا نيب اذه لوقتا ناورم هل لاقف

 رير> لوق كلذف

 مراكملاو ىدنلا عاب نع ترصقو # ةماق نينا“ ندير اتيلط 000

 || انخم ىتا أ قدزرفلا تاثيع نهو ىممصالا لاق متاح وبا انل لاق لاق ديرد نإ ( ينريخا )

 ريرج لوق ديري زيزءلا دنع نبا ىغالا اهاغن ثنذعملا هل لاقف انتمع تحار نيا نم هل لاذ

 نما ين“ كق-و # زيزعلا دبع نبا سغالا كان ّ

 اتيب نيقلا نبا يل لاقام ريرج لاق لاق ليهش نب رضنلا نع يثايرلا نع ديرد نبا ( انريخسأ 1

 5 الا هتيلق ءأ 0 دقو الا

 لحسن :ةيطعا ىلا مر ىاو# معبأ كتل إز 50

 ( رشع عساب  يفاغالا 0



  ةةفرلل

 00 نط هرقل نا نكملا ايدج لاق ديوك تأ ( يف 5 و) اهق ل ا 2 0 ال يناذ

 و -ةيعر مع 30 قاوم 0 ر+*و

 ّ 30 0 ا * 57 ينباي امامم ترص 0

 ( اذه ٍباوح رمع دك

 رض اعابحا نع كي ترطاخام © *ةيدك | 0 هوب تيذك دق

 رواو مّوالا تايلحلا ق.سال * 3 ىلع د اوخ هور * تسبلا

 ناي كيل اح اهعمس ا نيرو لاذ دع مك 5210 5 نك ةدبلا ندع هدفر قدزرفلا ناك دقو

 قدزرفلا يف عل زيزملا روش 1 ه يلظن> رع هس اذو 1 ولو هللاو تدلك َُك روش 1 ا

 010 كد قيررتلا لأ ا رقرلا يبأ نب مينغ جرخو باو درااف 2 , ىلا

 ص يَ كودعذف هتنرش بق 00 كي ىزذ تل ا ريغ د كدنع ل و قا رئرلا ىبأ نإااي

 4 :ءاسيف لاقمت هءلحرب

 مرغلا يف .ةظيشولاكالا يلا اعنأ ا« .انماسق ميت امترقتنا تنأ امو
 رظلاب كل يديال ن لو تءاظ © هبايثيف لأ رظاا ىو تنك رول

 مدع 0 نا هلوق يف ل ا هه لق لو رعش ف دست! لاق اريرح ناّبلا ناذو 2 5 اف

 ءارعشلا هفأ 2 1 6 قدزرفلا ناك لاق يداي للا 5 لاق ديرد 3 ) ور ( ا انك

 هلوق 7 غاب 7 هب ل مو كشَس وهو لف رمشلا 9

 مدالغلا زد ريدغ ميد نيدو #* ةع اطو ا هاوس طعن شل نم ناب امو

 ةديمسصق يف وهف ين هرك ىلع هذ> لاق كضرع نكزنتل ها تلا اذ نكريبل لاو لاق

 ري لوي قدزرفلا ناكو لاق * يتقان ةنيدملا ءاروزب ني * هلوق اه 0 ٍدلا قدزرفلا
 نع متاح نأ "لع طرد نأ ) 0 ( ند هق رس ىفعل علعقلا هبط 5 ع 5 ةقرسلا

 يقل هند صو دلي ةمرلاوذو ةمظا نأ ام لاق يم .ةفلا لوا 6 ل نع ةديبع يبأ

 اهق.لوش

 دمغلانميفاعلا دير#تدرحو #* اهءان م يب تذاعا نيحا

 قدزرفلارم_ح ةمرلاوذ فتو اهلف افقوف ناعزت:. ةمظاحكج ف نم ايان دق ناك راذا

 نب ةعيبر يف ع دي.ع وهو هتيوار يف! كيلا امم.ضا ديسعاب لاقو هه>و نع

 ىهو هتديصق يف اهلتاف كنءاذ عد لاق سارف ابااي هللا كتدن ةمرلاوذ لاقف ةلظنح
 تاما هيو

 دمغلانم ناعلادير متدرجو * اهءاسن :ميمت يب تذاعا نيحا

 دعس و بينارونمتلاشوورمعو# كالامو بابرلا ىي.ضب تدمو
 00 ج7 تل ع سل به تت د سم عج م سوم عاج تت هدم معجم رو تم ب7 جب تا مك



 ( مس )

 درولاو ةباكنلا دو# ليلا يجد #* ا عدد لآ نكمو *

 دركلاىلع نييشثالا قوف هانيرض * هدخ رعص رالا اذا انككو

 ريثكو رير>و قدزرفلا عمتجا لاق ةديمع يبا نع متاح وا انريخأ لاق ديرد نبا ) انريخا (

 لاةف قدزرفلا مهردبفانسح أيش 5 رخخ نم اوذعنا' لاقث كلااديعنب ناماس 500 عاقرلا ا :

 بارتلاىلانيمرك الاقورع * تدع ءاماملا اذا موقامو

 تاضخالو مدقلا يف مولع * انومتاضفنا نيفلتد»ع »+

 باحسلا ىلإ ءامنس | يف انولع نإ اموق هيلا باححسلا مفر ولو

 دمت انثدح لاق كلام نب هللا دبع 3 ا ) الاقم مل ُك 7 هللاوف | 0 0 لاف

 نا حش قع 00 05 0ك ها 2 ع 95

 اموملظت لب هللا تدبو مدك نر مكن ظ م 1 املعا ميك

 اهنيشي ال دلاو ىلإ نباناف « مكئان نم اهنا اودعتالاف
 اود رم تءاش اذا اخيششو #« ةوذ>او قدص مامعأ اهل ناو

 ناكو ةطيس ثااثلاو ةلظن> رخالاو ةلعبل مهم دحاول لاقي دالوأ ةنالث قدزرفلل ناكو لاق

 قدزرفلا#لاقف ةققعلانبةطبا

 هيدا كاف ف 0 كادي «تدعصساو كناافك تغعراناأ

 #« هلاغ دبال هللا ناف اريك * هلابأ باي_كلا نبا بلاغ اذا

 هتنامي از نام "يو نتا نم < "ىلا نع قوشلا كات ت5

 هب راش سلا نع ينختساو يحلاوخأ# او تريك ادق ينآر امو

 هساحةل هللا ضع نع 2 هءاو ىحالا نابرعا ع *

 ادلاخ قدزرفلا ان لاق هد ع ينأن 3 باح لإ 20- 6 لاق قكالام 0 هللأ دع ) 00 ( ا

 رذخلا نب ىكالام ىلا كل كو كلذ هغابف طداوب هرذخ ىذلا 1 كرام كو قىرشتلا

 كرام اريغ مؤدملا كرهت ىلع ©: هقحريغ يف هللا'لام تكلهأ
 ىد هيف لمعت لزب 1 قدزرفلاب يف ا لاو ىلا ىساع 2 0 ل تكالام لّسراف تائيبألا |

 نيحوجنأنا اوخزا ت 1 امو قدزرفلا لاَقذ ة ةقم 6-ت يف! ىلع هب اورع نأ مهلا .: لاطف هدد |

 ل املف ا.ضغ كالام ديراو خفتنا قدزرفلا اذه كالامل ل 5 أءاؤ ة هبف.اد يف يف ترواح

 لاق هيلع |

 كلام دنع 3 يرمش تباالأ #« | مان تيسعو# ىدفت :

 كالا 0 » 00 3 00

 قت 1 25ببط  ي ي تت تذتذ تذتذثذآ آثآثآ >9



 يلا يسع 60 قو ودعم لاق 2و نحس ىلا هب 0 كلام نكسف

 هرفاشم اظ ءاَغ ا* نكلو 2*2 يناسح م ايمسق ت 0 _ ولو

 فلو ينيب محرلا هل ته

 هرجا#و هت_سا نول مه ريغل # يزمعاف. ا نمو يع كا

 50 ادعي ىنم هتفلاف « ه

 هرفاونتنغ ر هشلا ام اذا هاد * هل ت> رتج أ اميلون !اايريفوسف

 زدات قدا ءشلانمك.لع * تسفاذا ءاسفنإلا ك كيلع ىتاتس

 هرشابي ادع ينم هل نوكت *« ةديصقءاسفتلابز نبا يتأتو
 هرذاعم ءاسفتخلا نبال ل_تل * نكئملءاسفتخلاو نباي ترذمت

 هريصاع تيزلليحام اهرف ىلع © اتوزن راسب ىنبااي اهكناف

 تاو د كر ها اهرلتت قف اراه حرا
 100 ىدشنأف اريثك ادم سو وهو رذنملا نب .كلامو هللا دنع نب دلاخ حدم م

 هل ةلك يف
 الو « لقأزام ىكاموه ل هلاماي
 تتأدق ريك يف كل له لاماي

 يلق فاخقلا م ند »+

 ليلق ريغهيدب قوق نوءسأ #
 ىلو_ك كادي يل قاطنو 6 ني يبرت جرفو يتيدان ريحت

 ليوط مشايف كءان تافقاو 7 ةورذ ىلعملا م 2 يب دقلو

 لوا عذيمس لك يدر 1# ا ةعدح ْق م 0

 ليجس بابرلاممام بوند 3

 ةطل همك قدزرفلا لاق لاق َئَح ها خد دوح لاق مالس 5 نوعه نع هب اذ 3 ) نر (

 مكضوح ىلعملا المدةفاوقساف

 مث يلوف كءمنع ا ةيسدقلاب 2 لاقو ةديصقش هحدماو ماشه ىلا صخشا سو. وهو

 ا مماثل ثداح ىلال تلاطو * اهءاح-ضانفنوزحم نيع تكب

 1 صح ح مايالاو صهدلا 58 » ىانذا تا. هصللا كمال كت ناف

 هم 5 ىل_-4 ال مع مراح 2 دااخ كح . امكلو »+

 ًانايبأ لدزرفلا لاقو دلع هت داع بنو كم هيب 5 سصعاش 3 باب ناك اك ا ولاقو ة.سقلا هناعاف

 ًاقاقه هل لكو شرإالا ديلولا نب ديعس ىلا اهب تك
 2 ئماوو ملك اي ا.د اهلك اون * ةحا> تدئس أ يلكلا شر بالا ىلا

 لعانو فاح لك يف ْط كلتا نإ ةلؤ ل عتاا قل ا نيح ىلع

 لئالا يف اع اح تسل 6 اق دل .اولا نبا اي مكتودف

 لماخريغ هموق يف'يرسما مايق * اهب مقق ديلولا نبا 0

 . شربالا حدع لاقف هتيلخ ماو ًاماشه ماكف

 11 1 ع هدو 0< ص: مدع ص تكس 222 2س 2 2 2 م بج



 مك ا لا يس يطا تع ةهظس

 ارذاتم اهود ن م هيحاش هع دي مل ةفياخلا ءانبا ريخ ىلا

 اريغتي نأ ءاننالا ”تذسك اهو باك فاح ين :

 فاخلا يف رير> لوق كالذو ةياهاجلا نم باكو مكيف اعدق افلح تلك اي“ ناكو |[!

 اريجو ءادص نميفداو ق>ا # ملا بلكو باك ىلا م

 6 قدزرفلا لاقو رن-
 تك نمومع نهتريصا لاح # ةريم نييح نيب لاح دشأ

 أرمصن ءواسفت هللا قاخ ريخ ىلا * مزاح ةسو 7-00 ارمعوام اوان شيلا © زا ةنو ىلا س00 ١ بنو دق

 بر كَ نهرو دةلايلغت تدصاولو# فئاخ انيدل يعأضق 2

 8: اضيالاقو زف
 اهمورقكانه ىنتطاحو يرصنل »# ترعذ ناللبع س دق أ ساق رولا

 ظ اهلعو ا مسق يوقل ىردلا يك انلا ىلع سيق ت ملاخ دقف

 ظ اهء.مص دعسانلام اذا يصوقو * نوال اسقنايودعتداعو

 بايخ ا ك0

0 : 5 

 7-5 ا دي يا و رج مو د

 0 مايا ةرمعبلاب س اح قدزرفلا ادب لاق هذ بع يلا نع مااح وبا يف *ديح لاق ديردنبا ( ينرب>ا)

 1 اهددا لاف ناكر اهو ةطرمشلا ُق اناك هموق نه نال>ر هن يحذ اذفنم اط نسل 7-2 يفدايز

 اداة هدر فرط يفرثمف الوم ربد اف هوحن امهتباد اكرخ اناببج ناكو 4ع زفا نا كل له هيحاصل 0

 لاَقؤ 4 0 در ايما فرىعو هنع افرصناو هلع م عطقن اوهقشف 1

 د
 مو ىربئملاوانخلا راض 3 هراج ىلع يرحم ذا راخ دّقل

 ذل

 ا 2

 د كب 5
 اقرذأل نيت نع امكماب « مالك يناف وخول تنك امو

 اقز٠ نرقلا فداصام اذا ماش « رداخم يلاهف ود يك

 دلو ضءا نع يذحفلا ا لاف قود نب 12 اند لاق تالامت قت هللا دنع (ينرلا '

 | ماعوةئيدملا تدب دايز. قدر ط امللاق قدزرفلا يف ”دح لاق يئزاملا نالاز نبانع ملسم ند 1

5 2 

 لا ل

 لاحدلاهنا ةئيدملا ل لدحروهو دايص نبا راد نم تح رح ا مكحلا نبناوم 1

 قرد لاق ناورم ىلا لسر اف ؟ أ مو دحأ سلوي الو دحأ ملكي س ملف ٠ ل

 ت رظنف 30 ترد وو اول>ر دقوم وأ ي + تار اعيضنا ب رعلا هب ثدحن كثب كالثمام

 رمش ند نكلو كلدأ كل رطاام رش ند "م تلاقو اع ا اهه>و حم 3 تراظا اهلف امف اهه>و 1

 ىلعأب ترص اذ ذاق نعلاديرأ تحرر 3 لاقم انآ ةنال# كحل ةئيدملاب نشا الو كريمأ 0 رطاام

 نملاق وكامل حطو نيا“ . تاقؤ لقمه لدحر ءاذاف ةرمدبلا ند هنعلا ىا رط وهو 1 يذ 1 ْ

 ء تازيث لاق ةفَوكْلإب تام اذايزا نأ انانأ نق كءارو را تاق ةرصبلا (]

 كف مكحلا نب ناوى 520-2 دايزنا هللا د 2 تحدق تءحرول ت تاؤقو 1

 تارادج و قاَخ تارا

 ا 1
 دايز 2 ناز سا لع 15 قبلطعم يدق ىذ ىعأب تفقو
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 كارير هل يتافاداو © ان اهرخ يا يع تلق
 ةأيماهيفاذاو مظع ظع تدباذاف . مهام نيبام او ليةءينبدالب تئطو يت> 0

 ىرقلاو لظلا كلف لزنا تاق لاظلا يف 1 كلف دل البق اتعب انك را | ةرفا

 يعارلا ىلا يهساو أب أش اهل فلعل ت تلاقف ةيءارلاك ءادوس اه ةيراخ تعدف لاق املا تساحو تخف

 طق اهلثم ترأرام هللاوف اهتاداحو لاق يو لات >أو هل امذاف ةأ اش ىلع يدرف

 نيب لحر لقأ ذا ثيدحلاو ساحلا ىف :.عأف لاق هنمب نسف ف :دعنأ الا تاق اا

 ند ينا>دف اهيدحو ابه>وب ةياع تلقأو ساد>و اهه>و ىلع اهءقربب تمر 38 املف نادرب

 تحلل اف ناق هفيض عراطيال لحل نإ وسلا اقف عارصلا يف كلله نيحال تاقف ظيغ كلذ

 تاقف بحت قاخ اذا هدربب يعر اءاف تّثو ماقف كلم نبا تبع الول كيلعام هل ت تااقف هيلع

 هللا وذ لاق ينام 2 هردص يف ترصف هيلا ينداد>ا ىدد ىلع ضف هد ىلإ ترو كلس

 يل+ ىلا ترثولاق ة ةرككم ةطرض تطرشض نأ يسضن تكلم اف ىدك رهظبالا ضرالا تيقن

 تيضمو كارقو مكلظ هللايز :-أ تلقف ىرقلاو لظاا هللاكافاع ةأرملا تلاقفهللا كدشنأ لاقف

 لاحرلا 0 نم هلحر ناكو همامزو هل>رب اهتم بحي 7 ىلع فلا ىنقْل ذا ريسا ايف

 دقف هنع عدخم نأ كاياو بيحتلا اذه ذغت تعدبأ كارأ دقو ناكام ينرسام هللا اذهاي لاقف
 ”00 0 رده نمو نأ لع قرحأ نكلو هذخ ما تلق رانيد يتئام هب تيطعأ هللاو
 اعلا دم نب مساقلا يف ةةدح لاق ي م ربخلا اذمب ينربخا دقوةيليخالا ىليل كلتو ريما نب ةبوت

 ثدح ىليل اط لاقي ليقع نم ةأ 6 لاق يممصالا ن عدد2 ناو أ ينثدح لاق

 لخدو هفلأت تناكامموت له لل ل ثلا اهلا

 لاق ينع راصتأ ل_جحرال لاقف كلذ هظاقف قدزرفلا ع .اغ تلقأف اهلا

 5 0 سوفا دمنا ناك ا, لف لجرلا هيلا ماقف كيلا كلذ

 هللاو كب ذئاعلا ماقم اذه سارف أ اب لجرلا هل لاقو الح> لدحرلا هنع يثوث قدزرفلا

 يت اقلف ريرج نانالا نباب:كن اك نكلو ينتعرص نا ينام كيو لاقف يرجام كب تدرأأم
 فوجي لاقف |ده

 نو لازي ال ربد كناذف * امبرقب ىظحتا يلي ىلا كسا

 نويت 2 سضالولل اذ دش اك # ماكو تددش مزح اذ تاكولذ

 هللا نبع 1 نييلا نيذه هف لاقف ريخلا ار غاب يتح م تضمام هللاوذ لاق

 نع انباحأ ضع ينثدح لاق يذخفلا ين :"دد لاق يدوم نيد ع ينأدح لاق كلام نا

 دو> رطم ةرصللا ياو لاق قدزرفلا نأ قدزرفلا ةيوار يمي.تلا 450 نب هللا هغ

 00 ةكهلاا 0 دهام ةدطت ةيولا حبا تحرج دق :تاود'رثأب أ اذاف الل
 / لئاحر املع لاغلب نا تذفقو يح مهرئا تسع تاوشو ةرفس موه ني نا قياخ



 م
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 93 مل تاقف ءاملإ يف تاءقلتسم ةوسأ اذاف ريدغلا 0 را تذذدغأف ريدغ ىلع هفوقوم

 ةلغيلا تحاص اب هللاب هللاب ينايدانف نونه ان اح تفرض و اداح ةراد 0 الو 0 0 .

 اناربذ ام الا هللا ناقف نوثواح ل ءاملا يف نحو نبا تفر ظنا ؟ ىد نع كلأسن عجرا

 | ملطف ةزياع ب 8 لاش هل َ ةنال 1 كا نك نك مقلا أها نأ تادف لحاح ةزاد ثيدح

 ويدغلا 0 نك" قد هل ضب 7 اهروزيل اهلهأ ن ند ةرغ باط يف ناكو اهلا لدي ٍش انام ا :

 لقثلاو مدخلاو 2 اخو لاحرلا مدقق و | ىلا نا كلذو لدحاح ةراد 0 وهو ٍ

 ضرالا ند ةباف يف ن*+ ك1 ةواغ هموق 6 واس ام ثيل ل سمقلا و سمعا كلذ كان املؤ 3

 ضع انع به ذو 7 ول نق 10 اا ندرو املف ةزياع نيفو تادف اذاف ءاسنلا هب سم تح ١

 نهانأف ةعاسلا نكت 3 ريدغلا يف نتاع ندر َِ مم نود معلا نيحبو هيا نازنف لالا ٠ ي

 قدزرفلا يرو اهء.ك نواح دف لفأ وغ نهو ن اا وحبك الاتحم سدقلا وسما 0

 نحل لوقأ وو لاقر ةرداص ىلع اهعضوو اهسحف نا 2 كد هتلغب نع هسفنب 1|

 قدزرفلا لاق ةدر ع جر ىد - ريردغلاو ساق ولوا مو” ن 7 5 ةيراح يطعأ ال هللاو ١

 هللاو ال لاق انضعيل 0 قئثامفأ هيمع ةئال ا ناك كلذ رع تناكو نهادحإ تاق أ :

 كثبدح يف ل نافو نويديأب ن ةمدصو نرءذو لاق قي نكلو ةدحاو 5 قدعأ امد

 ىلا ىت> هيلع كلذ نيباف سبقلا وسما لاق قدزرفلا لاق بحت امب الإ افرصنم تلق

 اهو* اهل رع و : مان >| تدحر 3 ل يذلا كعمل نود نرمه#ب نأ ناش 0 0

 ا ملا حرطي نأ هللا هدا ةريدع تق ىد كلذ ىلع نوءِباَس َ هم_ساق هنذخ اف ةحان ا

 ةليقم املا طوعا كد ل تذخأ نا مارح ان "ف كنماانبعد اقف اهوا ||
 انتعوج وانة بو انتيرمع ناقيوهنئاذعبو هئملب هياعا ع نا هتذخل اف اهبوت اهل ع ةرددو ْ

 ايلعدك و اهرو اه هفي_ب طرتخاف مأ نا ناكل يترط٠. نكل ترن ناف لاق 1

 امياطاو اهءانسس ن٠ نط عطقي لح مث ةميظت 0 0 1 هل اوءمحت مدنا حاصو ]ا

 ذينيو نولغيلو .هعم تناك ةوكار نه 00 رجا ىلع اهنقليف اهديكو

 هادحإ  كلاق لبجرلا دازانا لق نيرطو نيت يح بالا ند
 هعاسنأو هتيشح ىلا انا عودا تااقو هل-ر للا انا و تااقو هتسفنط لا انا

 ماركلا ةئبااي سيقلا ؤرمعا اها لاقف ًاثيش اهامحي ل ةزهع تيقبو نيني هتاحار عاتم نءسقتف
 اهريعب براغ ىلع. هتلح 2 يتداع نم سياو يذملا قرطا ال يلاف ك٠ ينيامحم نا كلديالا

 ترقع سدآلا |سعااي لوقتف اه>دح لام تعنتما اذاف اهايقيف اهردخ يف هسار لخدي ناكف ||

 هلوق كلذف لزئاف يريعب 1 ظ

 لزلاف نسما اوس يريم ةتزقع اه» اعم,اتب انه شلا لاعلان كولا ا
 ينفي كئيدح نحأ ام هللا كلتاق ةنجاملا كلت تلاق ثيدسللا نم قدزرفلا غرف الل
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 تل م أ نمد. تلاق مع ن د تاق م 1 نهو تاق رض 06 ا لاق ا ند كقرطاو ا

 تلاق ةييأر و يصعاش قدزرفلا ت تاق قدزرف ملا هللاو ةلاخأ تل مالك || ىهمثأ انوه انه ل

 وه نأ ا ا تااق هللاو رك نأ نق وه تنأ هللا كلأسأ كي 2 ىلع ككاو نه انعد

 هو هعاس انع كهدحو كفرتصاف تلاق لع 8 نع الإ انباس اقرافم كت ا الف |

 0 لك عمو نح>رخو نو-ؤر نيدباو نيراوتف ءاملا يف 00 ه.بفأ مل 'يثب اهابحوص ىلا

 ي«>و ةأجلاو نيطلا كلذب نرمضأ ير نيدامتي ناعحو ًانط مك 07 0 هدشكلاو

 نيعاس ىلع نددشو امف امو د الاودقم ترصضت ي4«>و ىلع تعقوف يناسو قع 5 المو

 'زل] حر لوقل ىو اهارذتأو لاح ءودان احيطت يتةكرتو قاغب ةئجاملا تكرو اهتذخأف
 تفرصناو امففحو يناسو يبدو تاج يي ناكملا كلذ ن* تلو ف مكي ل ليا :الدةيأ تا

 نط لوسر ع يل زنم ىلا م نوي>و دق يتاغبو يم دق ىلع يريم لآ مالظلا 0 كيفك

 كف كت:حوز كلا ائه>و دامفو انكم ملام 6 تياط كناوذا كل لوشت هل لق نافو

 000 ط3 اذوب ثدح اذا ناكف تحيصأ اذا كءامج رد رك اذمهو كتلل رئاس
 ينادح لاق ينارحلا إم ولأ اند لاو كلام نب هللا دع ( ينرخأ )> نولثع تننم ام
 قدزرفلا لاق ىرادلا ناكسم 1 دايز ا 1 ا1 لاق رسأ 24 ءالملا [ لاق يهمصألا

 00 امعمد لالض يف ىرج * امنا كينيع هللا يب أ نيكسمأ

 اهقك وأ 6 لع قربك ف ن6 ناك ا 55

 اريطا -3  ردقلاب ىظب ال هب # هم عل ىنانأ اهل لوقأ

 "وللا انتادح .لاق ىبسالا انئدح لاق يفارحلا 7 ينأ ن ء كلام نب للا دبع ( انربخأ )

 انا لالا هل لاققاو رج قدزرفلا ىتا ةقرازالا ىلا جورخلا باهل دارأ ام لاق لسأ نإ
 2 باهملا ماكف مهرد فا ك.طعأو ثدبلا ينع عضل قح باهملا ملكت نأ كل لم

 نآلا لازرال اه لاقو باهملا أ ةريخ ىلا كلذ اكثو هنريشع نم لجر عيذج همالؤ

 امنأ باهملا لاقذ ةيريشقلا ةرمض تنب ةريذ هتمالف ةقدصو ةنريشع يف لاسف يي لجرلا

 ايدج وحم لاقث قدزرفلا كلذ غاب هنم يضع تتش

 نايذب نم كوب عيذج اي كل 3 5 | عيذجاي كر اد نيت نا

 نات قلانب قوف هيبصخ *# ًادعاق ةن فسلا مزعام كسار

 ناكسلا ىلع ًادنتعم رجلا يف“.*  ًاسعاقتم هتسأ يف عفدي لظيو

 نامدع يتلا كيزاذ وح, * اع اهارد ا آل

 : ةريخ وجي لاقو
 لامم نم حقلملااصع رششةك « ريسثق ينب هلالا رشق الا

 لامثلا الو نيهءلا يف مهب « اوبؤي مل ةريخل اطهر ىرا



 (؟92)

 لابسلا ىف ءالخلا نم * ريشف يب تأ ز.تدهزا'اذا

 5 لاقؤ مهاحهف 4 اولاثف ةريخو اميدح ع امل بولملا ود بضخف

 +» نكلو اسرف دق, مل كراج

 رامغلا جحالا ىف لتلل لبلد

 ران لكل نو ددعسا نحل نإ ىلصي ذا كددعسإ هللاو امو

 يحي ني> فئانتلاب يح د

 نم قدزرفلافاخ كلما دنعنب :ناماس هالو هيبأ دس قارعلاو ناسار تايلل 0 ١
 : مح دع لاقث باوملا 7

 راع_شالا ىلع ةرهاق ءارغ *

 راتملا ليل 'يضتو يم.لا ولم #* اهؤارث اهماءأ موجتلا لثم

 رامالا قندتكح اقئالخو * يرقلاور املا نءناءطلااونرو

 ةح دم باهملا يفإ نجدمإلف

١ 

 نانرغلا ل عيبرلا ايحو © ةياقو قارعال باهملا ناك

 راصباالا سك اون باكرلا عض> * مهيار ديزي اوار لاجرلا اذاو
 راببشالا شح كرو افنادو #0 ةفك رارالا 22 ىف كا

 راخالا ”قئالخم يح هلك« ككرذا :تاومللا كلا دير
 نس ديزي مدق ا1لاق ىعمصالا ينادح لاق بديع ندع مناف كالام 2 هللا ديع ) انريذا ١

 لاقف قدزرفلاب يبات نا بحال يأ قدزرفلا' قيد ناكو ديلا ةمال لنا 0

 ىتح | ىدتو تقدس لاق مك سانا يجداو أوفع سانا مظعا ديزي نهكتافباذام فقدزرفلل

 برعضفؤ اناث يذلا قدزرفلا اذه لوةيف مهمه لحجر ىلا موقيف هبابب ةينامعلا دح اف هينا نأ

 عقو دق ذأ امأ لاقف لاقاب يديز ريخ اف لءفاال هللاوال لاق بهذ دق كلذ نيباهف قدزرفلا

 هدح نع هيبأ نع ىرهزلا د# نب ب وع 0 بدن> نإ لاق هللا هنما هعدف هسفن اذه

 نجالملا ةيقلع ينا نا مهعمو اف نودرتي ةكرييف باهملا لانهم نايف م ف دزرفلا لذخد لاق

 هنأ لع 8-0-0 وف ارد كلذ غغايبق ىدإح هدإ> شعل مكليو لوو ثيغتسا ل سانا

 دمح ينثدحلاق هللاديبع ( ينريخا ) هنعهوفك يتح مهدشاني كزي م لوي يذلا هئم ناك دق

 دشأ نم ناكو امم دو قارعلا هللا دع ندلاغخ ىلوال لاقةداط نب ىدو» ىن د> لاق يح نإ

 دباري ا هباين اص ند ينأ سماق قدزرفلا 0 ةطبل لاق رأوا ىلع ةييصع هللأ يقاخ

 هلا تاخد ولف تدلع دقام ةييصعلا ن* هيفو يناع لدرلا اذه نأ تبأي هل تاقف هيلع مالسلا

 ١ 125 2ص +22 صم ل تسعس نعم مرش وص محم صج ا سس ور سس ص حج وجم م جاء مس جوج وصم صام م

 كمت حسان #يفاغالا اعز ١
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 زي ساسسسسسسلسلسلسلسلسلشلّلٌّءًٌٌٌّّْْْْ ُْشٌشامهح657تت7تبلسلسل7اللتجج“><ل>لل222بت©

 سارف انأإي هنأ لاق مث هساحتساف مو لخدف هل نذأف بأ ولا ىلا انف ََ اش 6 1

 هتدشت اق ةادحا مادا

 ريغ» تمجأام اذافالخ الو * ملط عمتجم ملام سانا فاتخي
 رعبلاو عيسلا امفوسؤرلااف « اهمدقت قانعالاو لها وكلا ايف

 رظالاةرومغاماذاف و.ىلاالا * ا نم هللا ريغ فلاخي الو

#« 

8 

 رعقلا 6 يفافح ىقأي تح هلق روناملا 06 و

 رجلا غضاملا س رضا نيليىتح * مسط نيانال اناف كوللا اما

 ةعاسلا ىنم هبلقل ًالممأ طق تنك اف كل مأ آل تكسا لاق كتيصوأ اذكهأ تلق انحرف ماق من
 ةقاحيف قدزرفلا ناكلاق ةحاط نبيءو٠ نع بيبح نبد#م ىنثدح لاق هللا دمع ( ينريخا )

 لوش يذلا ن :,ه رذتملل لاقف 0 دوراخلا] رذنملاام فو عماجلا دحتلملا يف

 راخلا 00 ا *# مك ينب باك يف اندحو

 لوي ىذلا وه محلا ايأي قدزرفلا لاقف
 را هنوستل يدعو انو و ندخو ةوهف براشأ

 ا

 راقو بخ مهي فلا و # ركب ءانأ ٍِق ليخلا اندحو

 انثدحلاقيءوم نبد#م ينثدحلاق هللادبع ( ينرب>أ ) مالكلا ىلع ردقاميت> رذنملا لجفنلاق
 لوب اشناف ءارءشاا نمموق هرخافف ناو مينب ءافاخ ضب ىلع قدزرفلا لخد لاق يممصالا

 روكلا ىلع ينتفل حرلا ذا يله. * الحر رشعم نم ةقان تامحام

 روج موقلا ءامد نه مظعم * ةمركم دنع قواو اموق عا

 لاقفهيا هللاقف

 ريخعاو مالالاب ةيربلا ىلع #* اهاضف هللا ناف اشيرق الا

 رياندل تافوشم ءاقالادنع * امسحمنأو سم ىنب هو>و ىتات

 مقف ينب و ىلثملا ةليهرنب بهشالا يجا م قدزرفلا ناكو بيمح نبا لاق هلدوو موملع هلضفف

 رمصأ نب بتءمنب ةليصخ نىسيع ينأف لاق لدنح نبرباج ىف 0 ادايز اودعتساف م ثفرأف

 نم عي يناظفلدقو يفاخأدق لحرلا اذهنا ةليصخ انآ لاف ف زم ين ن* م ” ىماسلا دلا> نبا

 نالاق م ًاشلاب قاأنأ ديرأيلا لاقمن لل هع ناك نأ رواازااب كياتح رق لاق وجرأ تنك

 ةقانلا كر مهرد فاأو اه تاس طرأ هنا نيف تضخ! ناونةسنلاو بحرلا ىففت تقأ

 ةريسم زوا> دقو حبصأف تورلا نم هو * ةعم يساع لاف اليل هدنع نه جرو

 هحدع لاقف ثال:

 همعيار> فاخم م فاما نمانلاو ها ينأ غ نم نالمح يزرلااهبينافك

 هعارك الخ عفني مل لاملا اذا * الءااومراكملاو ي عدوا تف

 ع م رت ممم ل دج ب ب ب ير ب يجو عج حج عي ع سبع بي حج رج حمد جمل

 ١ اة اذ دع ا نءاإ مدي
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 عاطم ايزو 00 كفد طق #* هقر ص ل يسعأب :ناكن مو

 ا 0 قد تردص 1 »* 9 دل 5

 0 0 نع حد تل ما# 0 ةيون ا ع نود 5

 ا 0 0( مو # عيدنا ن يا 4 5 لاقو |

 دهاشملا 9000 *# ا و ا ع ين ”أس د

 قدزرفلا لاَقف هقحا» م ف ةلؤم ىف ا ىحقفلا مدهز ب ىلع ةعرأ هصوخشأ دايز غلب أملف

 .لاقف نمافمهرواجف لئاو نب ركب ينأذ

 لئاو نب ركب ىحلاك امتذوعل * دحم لف ريسملا نياتلثم دقو

 لوانملا نيب نم .ايزلا ناكم. *تدصاناع ناحل ل

 لئابقلا ف الت> ١ناك امنصحلا 37 اهدالب فترواح ذا اهرض امو

 | ينأن دايز نم قدزرفلا برهو ل او نب ركب نب ىلع نإ بعص نب ةباكع نب ةبلعأ نب نصحلا |
 ْ هئمأف نايفس ينأ ن , ةيواعا ةئردملا ىلع وو ةيمأ نب _ ىصاعلا نب ديعس نب ىصاعلا نب ديعس

 هل ةلكيف لاقف هتيطعأو هتنمأ ينأ ول لاق ادايز.نأ قدزرفلا خليفديعس |
 ارو سجل ود فانا نا 5 ملو ءاطعال دايز ىتاعد

 ارقف مهب ىريدق ريثك لاحر #* مهءاطع دارا ول دايز دنعو

 | كيا وأتاجاحلا نمناوع « ةحاح بالطبا وبالا ىدلدومت

 ارمس ةحرد#وا دوس مهادا © هؤطع نوكي نا تيشخ اماف

 ارفقلادللا مضار ءتساو لالا ىرس © اهب رضا فرح يلا تيت

 لاق ةئدملاب يداعلان , دعس نامطا اماف

 ديربلا اهب بي ةلغافم # ادايز ىنع غابم نم الأ

 ديعس ىمح ام عاطسإ الو * دعس يلا تررف دق ىناب

 دوسالاهتسارف نع يدا # ريزه ثيل نم هيلا تررف

 ديما تساوت "ختسانو ا ئراطلا لات اس
 ورقلا تيسانو: ىنيسانو * مقفىملا تبستلا تش ناو

 9 ىنا فوس نكلو * مقف ونب ىلا قسفأو !
 لاقف ناءقلا ىلع اهب لذ دب ناكف ةئدملا قدزرفلا ماقاف ١

 « دد مل ناير مصعم ىلع * فاق جاملا نمىنانغ تئش اذا



 فرديا

 د>ح# ةلومح عيب ملو سؤرب *# شع مةنيدملا 0 نك ءاضبل

 دس#و نا يدرب ىف ىلاو- « تافجاو ادايز ينيش# تماقو

 دسم لك لعاعاقو توملايرآ هب. قاف دايز نم: يتعد تلقف
 نب هلا دنع نب سدع نب يد-ءع نب ور نإ حرش نب ضاعن نيكسم هانر دايز كاله املف

 لاقف مراد

 0 1يرظ نيج ازايخ تلو لاعالاةدايز: تيار

 لاقف قدزرفلا كلذ غابف

 اًرددتق اهعمد لالضيف ىرج *« اما كنع هللا يبا ن ةيكسما

 اييسدكول ادع لع يربكك © انك ناس !ن ءأزما مي
 ارفعا ةعرصلاب يلا ال هاا هنعأ ينانأ ا هل لوقأ *

 نيكسم لاو

 ايل ىربن|الاموقلايف ارا الو هي اعاق تمل شنلا 100 | الأ

 ايلاكقدص لاخ وأ نأ لثك «. بأ وأ :يمع لش عب ىخ
 ابا ورلاتءر و ىق>هب تومس * 010 ١

 رظتشا 208 هنا ناف نيكسم ين و>م نأ 7 عر لوس ناكو هنع قدزرفلا كسماف

 لاق : كالام نب هللا دع ( 00 ) رهدلا يدم ىلع ةءصو 5 تكا و يرن

 ناك لاق يعم_صالا نَع ردن نر, فوردملا ماد َن د انعدح لاق بدح نب د# انثدح

 رغش تدب تلق يفا لاةؤ امو قدزرفلا ياعدف لاق رير>و قدزرفلا ةيوار ةيطع نب هللا دنع

 تاق لاق وهام تلق ةغاّرملا نأ هّصْف نا قلاط راونلاو
 هلواحم تن ل ظاافكفثب * لزان وه يذلا توملا نأ يناذ

 تاقف لمرلاب ثمعإ هت ءانب ارير> ترقاو لاق ةماعلا يلا ت اد- رف لاق تديلاب هيلا الا

 000 1 4 كلذ ناو نطأ كح لاق هضقثأل كنأ رآوالا قالطب تلحو اثم لاق قدزرفلا
 5 رك رسما تداك يت> هردصو 1 ىلع ه.ثحو لدمرلا يف غرم لءدف هانأ هبدشل ا

 لاقو قسافلا هنارمأ تّةلط ةزرح ا انآ لاق

 هلواطي اءث رهدلا د ؟ ينئحت #« دلاخ رهدلاوتوملا ينخإ رهدلا نأ

 كيلعتءسف الا ةف لاقاع قلع 0 هيدشناف قدزرفلا ىلع تمدقف لاق ق-افلا ىلا ل>را

 يممصالا انثدح لاق بيبح نب د#ت ينرب>ا لاق هللا دبع ( ينربخا ) كردي !ذع ترس ا

 لاقفاو ؟حعضف ةماعلا نه سان هد :ءو ةدرب ىنأ نب لال, ىلع قدزرفلا لذ د لاق ةد..ع وبأو

 ا اذان تدعحح ا للا حاصأ لاق كئاف> نم لاق ال لاق اوك | امئردنا سارف أ ّ

 ةلوتيو حو رقع د أها اذاذ يد هرعالا هقاع ىلعو يد ص نءالا هّهاع ىلع مهم لحرب

 * ادرجالاا+ .:طوأ ةلبكو م“ [هوموامازا تعو تأ

 22 د جس ججججس ١>



 ( م 5 طي

 َقح انأفأ نادر ثلا 000 8 5 ا 0 2 اذا كاملا اذا هفلخ ٠ نك لوش ةأرملاو | 1

 لاق كالامزب هللا ديع يي 1 ) تاه و هب نل 3 اع هللا كاي>ال لال لاَقؤ كلذ مأ ١

 ا قدزرفلا َْى ؟رلاقىرا اهلا ديز يبأ َن ةدلط نب ىسوم اكد لاق تدي نب و ىنثدحو

 نكحضت اللاقف نوملا تفتلافهنم نكحضف تطرضةلغباا كلامت مل نهاذاحاملف ةوسنب رفق هتاغب

 كنمتساقاهارأف كمأ نم رثك أ يننأ كتلمحام نهادحا هلتلاقف تطرضالا يثنا ينتلمح آف |
 ' لاقت ىرضلا ل ل 7 داتسالا اَذهبو بم ترهو لك كر 7 سارع

 ٍْ ضيب نإ ةزد لاق دائسالا اذهمو قطن هلام نعءو هودحمم تك لا نسل تو#غ دق ينا ظ

 رحلا قبستأ كيلا سحأ ايأ لاق تديحأ امع' لمس لاق ةلكسم نع كلأسأ سارف ااا قدر

 ْ نكلو هقبسأ الو ينقبسبال امم نوكن نكلو هتف هتقس ناو ينتاف ىنقبس نا لاق كقبسي 8 ْ

 ١ كنتارما ددتف كلزنم ىلافرصنم نا كيلا بحا اها لاق لس ٍضِس نبا لاق ةلئسم نع كالاسا 0

 ١ 0 لش 0 هنع يم دق ناكو ريدعتف لاق اهنه ىنع انراق هرئ مب لدحر ريا ىلع ةضراق |

 رير>و قدزرفلا عمتجا لاق يمءصالا ينادح لاق يذلا ناره نب دم ينثدح لاق هلثا دع

 أ نسلا نم امهاب دق امكحيو اءول لاقف افاكشي يتح امهننب حلصي نآاضرق ناو نات

 | ريرح لاقف هنذ هيحاصل مكه تل بهوو امحاطصا ولف مكلاح ا تبرقو امغاب دقام

 0 هللا ةئعل جيعرش لاةفهماظىف مهشرط تكل انآ نوءلظي ينابا تددو ريمالا هللا ل

 ْ ىعمصالا ان دح لاق ي وكلانأ ر مع نبد#ءانثدح. لاق كلام نب هللاد.ع(ينري>او) ادب اهللاو ناداطتال أ

 سعاشلا قدزرفلا نأ ىل لاق ةرصم ناقهد ب اوج يفابعأأم هر قايعا' ام .قدزرفلا لاق ظ
 | ىلع ىلا يلج ر ة لاقال تاق قزباة ها تودتقأ لاقال د َكلق ينتو نا 9 لاق م ١ تل 1

 لاق هللادرع (ينرب>أ) عدت“ 5 :يارظن اح لاق كسار تقى مل كليو تاق لاق كمارح يف

 هل لاقف هيفهتلغب عرشأف ءام هيف لج امب قدزرفلا ىم لاق يع.صالا نع بيبح نب ده انمدح

 ةرجحنلابوذك كنال لاق كليوملو لاقكيلجرهللاذج كتلغب ع شدبر> هل لاقي ةرصبلابن ون
 نبللادبع(انريخأ) سانلاهلوق عمسبي نأ ءركو يضمو سدع هتاغل قدزرفلا لاقفةرمكلا ىئاز |

 راصقلل كرش يف كرات>اام قدزرفلل ليق لاق كرايملا نب نادعس نع بيي> نبا نع كلام ظ :

 رك أ كراصق لايام ةكطتحلل“لبقو لاق لوح أ لفاحللا يفويرودصلا يف تا ابيار 0

 بريح نب هللا درع ( ترا ) قلعأ سانلا ءاوفأ يفو وأ ناذآلا يف امنال لاق كلاوط نه[
 نم كبس> لاق ك؛ 2# يف رصقت كلام ةفلع نب ليقعا ل_ق لاق كرام نب نادعس نأ نع أ

 نبدمحا نع يذمزنلا درءس نب ىلع نب دم نع هللا دبع ( يتريخا ) ةبقرلاب لا 1م "7 0

 الاغا ايبا كما دعو امأ قدزرفاليرطارذن ا نب ديوس نب مهلا لاق لاق رصن ينأ مث ماح |

 لقأف قدزرفلا توتفلا ري ىمست برملاو لاق اهقيوسيف ءاسنلا دول ىدلا قدزرفلا ا
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 ٍ 0 مل نال هللاو 0 ا لاَ : 1 ال

 5 معا كدح ماو راجلا مسا كدب ص و 8 0 1 ذا كونا 3 37 اذو ف

 هل انلقف قدزرفلا اع مدق لاق نييورقلا ضءب نع ه# .نع رسز الا نع هللا درع ( انرخأ)

 أ 10 ّق اهنودعنأ لاف مهديرب يهمو موقلا ءالؤهاج حدب ةديصق ادع و دود انءاع مردك

 اف لوش ينلا ريثك ةدرصق

 ينايذ امماكم نم جرخمو 8 ركع لب كافر تلا دي

 باحملا ت تى ةدح كب احا نإ يد واتا كلَ

 أ انأ اي كيلع نوه انلق هبام ان أر ال4 ءاكع ا 0 ل م عا

 ١ ههحو نوناكلا ةحان اغا ددسل | 0 ينذاف ةمح ينأ 5 ٍض اءاؤ سارف

 ىتأ لاق يمدحتقلا ينزي_ذا لاق ىدوده 3 دم نع كلام 6 هلل دنع ) ينري_ذا ( هامدأؤو

 000001 31 نم اعراخ ةفوكلا ىلإ اًهحوم مالا الع ىلع نب نيسكلا قدزَرُفلا
 | لوسر نإ ا لاق كءاروام 1 هيلع هللا تاولص نيسملا هل لاو ة>+لا يذ ند نسداسأا

 0020 6ك نما رثو نم كحتو لاق كيلع معدياو كدمم ناثلا نفنأ هللا
 | :برعءلا تدضغ ناف قدزرفلا لاق هيلع هللا تاولص نيسحلا لتق املف لاق هللا ىناود_كانيو

 اهدزي مل ريغ لو هيلع تربص نأ امنيه قى واه نع موديسفبأ اوءاعاف اهريخو اهديسنال

 كلذ يف دشناو ىهدلا رذ ! ىلا الذالا هللا

 لزاغلاب اولزنغاو حالسلا اوقلأف * كريخ نال اورأثت مل متلا ناف

 | يعارلا دغقنا لاق يعمصالا يف 30 لاق 2 ينرخا لاق و تالام نإ هللأ كيع (انريخا)

 رعش تيل توهس ولو نامز نع يب : دّقإ ك. اعاهدم رعأ قدزرفلا هل لاقف دئاصق عبرا قدزرفلا

 لاق يعمصالا نع ينارهلا مولا يمدح لاق هللا دمع (ىنرب> |) ينع بهذام رب ف يوها اناو

 ا مهم ىتف لاقفءام ىتتسأم ةعاس مدخل كر 0 1 فرصنا مْ هل قيدص دنع قدزرفلا ىدفت

 ين ىلإ ت+ئثء تكلم يفاف اري هللا كازد لاقو سملادر مّ 4هعح>و رمحاو هحادوا 0

 راونلابت ”اغتسافة>حيضفلاو ءاحطاباهد د وهي اتم اق معقل ىلع هه رشةأسصادأر ازا قاكررفلا ناك

 و 3 و هيأرم تادف و | تءاح تاعفف ى :.ىلعا ل هيدعأو الا كلاقف ةقنلا ا اع 6 5 |

 ْ ال 21 رملا تردلباو جارسدلا تا ألعأف ةيراحلا تا تدلاقدزرفلا 3 امأف ةأرملا 8 ةلدلا

 | اهيفراونلا تربو ةل>+لا|فلخ ةارملا تاسنا دقو ةلحلا ىلا راصف قدزرفلا اهعبتاو ةلححلا

 ا لاَقف عدخ هنأو اههغل فرد قانا هللا ودعاب هإ تلاق عرف أملف هتيحاص اما كشيالوهو



 امل اتاخعمف هل غو 1 5 وم

 ( شوز 2-0-0-0

 ينثدح لاق كلامنب. هللا د. ع قر اللد كأدرأ و اما 0 كك. .طأام هللا ناد. ساي قتنأو ا

 رابخلا هيلا ىتكف ةيراح هيدهتسي قدزرفلا هيلا بتكف

 بهل نلبي نم تاظنأ دقل يداو العادات ل

 4[ قدزرفلا هباحأف ]-
 ديمإ نم قدزرفلا يدهتسا دق * الهج ناكو رابخلا لاق الأ
 ديشنلاب سرحأ ات :ك اهانأ * ىمع ناك كمأ نأ الولف

 دوسأ نم معان كلباو ا 1 كل يأ ناو

ُ 
4 

1 

١ 
1 
3 
 ا
0 

 ل تت يشع هي
 ا
 قيد سا" ميكش قدي * 00 ةدكشا تاكل ًاذإ ا

 [وداعتاف ةقراسلاَو قراسلاو ارغ 5 قدزرفلا عمس لاق يم.صالا ن نع هللا دبع 2- 1 ١

 اذكه اذ ركل ةذيال لاقف محر روفغ هللاو هللا م ايدك اع ءاز> امنا َ

 انثدت>. لاق كلام نب هللا دع 0 0 تب داب اذكه لاق مكح زيزع وه اا ليقفلاق ا

 هلارس اني اوهو قدررفلا لع ىرارفلا ف 0 10 7 يسمصالا لق ميمو |
 تتعا دقك كلبا ةئيمىلا ترص كوللا كتي رار ع ءامسأهل لاقفدستلا َّ

 هحدمي هي قدزرفلا لاقف ريعب ةناع كل ِ

 ءامسأ لاضف.لل هللا ءزاح دق © ميلك سانلايف ىذلا حاملا نا ا
 6 عضو اوفع « هردكي نم الب ليزا يطع 1
 ع

 000 اونوكي الا د مهروأت يما اذان خام

 لوش 2 || مهف ةروهشملا هتدرصق هدشنأف ةدرب يبأ نب لالب ىلع |[

 اهطامثو يدواليني هافكو * دمحم لياخ و 1 ا

 رعش بهذ لاق كاذ فيك لاقو خ. .ثلا عان راف سا رف انآ لاو تكلم هدر يبأ نبا لاقف

 96 ينح لاقف اموق يمسو دياولا نب سايملا يفو ديعس يف كر هش لش ١

 ل توع ت> ىتبي اءاقو هش 0 دق اولاقو هؤاساح هيف هملكف نكس س ت> ا

 ا لاق ىماملا ماه نب ديعس نع ءييسوم نب دمحخ نعء.هللا داع ( انرتحا ) "تام يت> لوما هيلع '

 ينبدك اف ينتذآ دق ةملفلا نادل بحاصل لاقف قارعلا ديري وهو ةماملب ابارش قدزرألا 0 أ
 3 00 2 لا ىو لاف لات نا كا كنق نك نم لاق ايغب . ا

 هع اوئعيف قاطلا اهذخا يناىمأ ي هم ناف لقت ةارما نم له لاقف ةيحاب قدزرفلا كرو ||

 يناك لاقو ار ا "21 تاو م تا ملفا د 0 قدر زملا ىلع اهاخدأف ةارما ]
| 

 لاق دق ريدا هغأب دق ول 1 5 ةثيخلا نإ | |||

 نامع ىلع يمشاجملا ةربس نب رايإلا جاجملا لمعتسا لاق يعذخسفلا ينئدح لاق ىسوم نبدحم

 أ مف هذي عضوف درا ءام هيف تقاعا هل ىك د يف ع لالي بضغأ ملف يىلوقك كيف لوقا يت>

 ا قدزرفلا ل25 دعوا لاق لاق 8-5 ىدود ندم نعال للا دبع ( يتربخأ ) ا

' 



0) 

 ارط ككرو ةيز2 تلحر * موق راذب كلل اذا تتكو

 وبا لاق لاق يسوم نبدم نع هللا دبع (انربخاو ) رعشلا اذهب هاجهف ربل! اريرح نايف لاق

 تيبلا اذهرش هلةديصق دشني وهو لدرءكلااىلع قدزرفلا فقولاق انباكصأ ضع انثدح لشن

 مالح رح ريسغ 0-12-- نيدو د ةعاطو مي طعام نم نيب امو

 3 هلوق اهاوا يتلا يو مم نب ةق امن 2 ديا هن بصق يف وهف

 مئار وبلا يخت لو زابح »+ يتفاب ةماعلا ارو ىلا 35

 . بلاغ ربق ى لا ةا سمعا تءاح لاق يعمصالا نع بديع نإ ن2 يد لاو هللا دبع ( انريخا (

 (| ىلاغ ربقب ةذئاع ينا تلاقف اهسما نع اهلاسف اهاناف اطاط_ف هيلع تب رضف قدزرفلا يلا

 دنسلا ىلا ىزغا يل انا نا تلاق هنم كسصالخ تمض دق وه امو اهل لاق يل لزن سما نم

 ند 6-02 لاق هلل 0 نا كيلا هفارسمنا ىلع يفرصن لاو يدحاو وهو ديز نإ مك ع

 هلوقب مك لا هتقو

 اماود ىلع ىف“ اللؤ روظب »* قداح نأ وكن الدب نب مك

 اهارتةءاعيفاسلا ةرفلابو # باغب مقأي تذامف ينتا

 ا "ا شينح الو شريح هءسدأ ادحا عدب يلف دخلا نت ع ميك ضرعف لاق ١

 َنَع باح 0 0 ا ريدا لاو كالام نب هللا ديع 1 ١ لع ىلا 0 يفهل 5 ا

 اذسو اًقارخر ءاوش لاق سار 0 اأأي ىوشنام هللا هل قرد دل قدزرفلا صم لاق يمءصالا

 ا لاق كللام 0 هللأ دنع (انربخأ ( ريثكلا ربعسلاو بطرلا نشارش ل عمسلا قاف ءانغو أريعس

 هنم عمسنل قدزرفلا انننأ لاق يديزلا كلام ينأن 5 ىدعسلا يف ”د> لاق بح نبد# 0

 ا عيورأ ولهللاو ينارب مكعامجاام هللا ءادعأإ الاه ةفحعام يف انيلع جرخذإ رظتن هباس ا: ةسادف

 نع لا ا لاق مم ا 000 لاق كلامزب هللا دع ) فرحا ( تردقام يزل 5

 علقل ةعاسلا ع تأ اعرو ءا رمل َّش ينأ سانلا ع دق قدزرفلا لاق لاو م.اقلا نإ ماشه

 0 ق عمل 0 هللأ دنع ( انثدح ) رعش تدب لوق ن 0 ىلع نا ا . نس رض

 اكيسولو ةلكس» ن ع تلاسف ةأسعأ ت تاحدف دحعسملا يف هتيوأر لقفشوأو قدر فلا ناك لاق

 قدزرفلا لاَقف الثدم نع هتلاسف لةفشيأ هئره تأَرف

 ريصن ريغدشرلاو ىدهلا باس « رئاح قأانع خيش لقفش 5

 |[ 7 رعأ وهف هبعد لقفش وبا لاقف خيشلا اذ..ه لثل اذه ل وقنأ هللا ناحع.س 3 ريما: تلاقف

 3+ جرخ لاق ينئادملا انثد_> لاق ىموم نب د_# انثدح لاق كلام نب هللا دع 106 (

 '0 قد زرفاي تارقف هلاو هبلع للا تاؤلص نينا تنب ةثكس يقآف ةئيدملاب رف ًاحاح قدزرفلا



 نسا
 ا
0 1 

| 
| 

 ا

 لوش يذلا كنم ر هس أ تبذك تلاق انأ لاق نعانلا

 + مان رايز نموىلع © زيزع هس نم يسفنب

 ماينلا - ته اذا نةرطلو »* 4 رأالعب .سأو ىنمأ 0

 ويلا يف املا داع مث هوحر و 0 !اق هئم ا 00 0 تنذآ ول ةللاو لاَقك

 لود ىذلا كم رهشا 00 !او نأ لاق سائلاءر 0 1 قدزرفاب هل تلاقف يناثلا ا

 رازإ بيحلاو كربق ترزاو »+ رايعتسا يف حاط ءايحلا الو

 * ” ”راهنو ملع ركب ليل * اوقرشي 4 ءانرقلاث راي ال
 اذا تفعوشإ ل 7 »* اهشارف 0 عيجضلار ثاذاتناك

 ١ ةيراح ام 0 لا مويلا يف اهب 1 5 تلاق هلم نسحأ كءمسأفأ لاق لاق ظ

 ا كوم ريشا تيذك تلاق 1 مئات تان نشا نم دا تاقفاج يع دشان يطال 12

 لوسي يذلا ||

 الحف نكح ١ 6 انناث ل ضخ اعطت يتلا نويعلانا

 اناكرا هللا قاح 0 نحف + هل كار> ال يتح بالا اذ رعرصلا

 3 املسم تثج اا تنك ذا اق كيلع يل نإ هللا لوسر تذباي اط لاقف جرتشاف ماا

 تام يرعش نم ائش:كتمسا نأ تدرانيح يف كمزصو يااا دل

 نمير تم ناف توفل وح ةئردملا قرافأ ال ىلعا ىردأ الو حورو ودغت ايائملاو يردد 0

 ا نا ند جر 0 َىَح كك ك1 50 ع يقأا ةيراخلا هكا 0 يف .ىنذدي 1 م ١

 دخلا وهو جرف لاق ىدغ لعاب كيرتا دقق امسح نسا تلاقو 10 تصاو

 دؤو لاق ينئادملا انثدح لاق ىسوم نب دمه انثدح لاق كلام نب هللا ديع ( انريخا ) اهطارت ا 3

 دع ماقأف تاتحلا ضرمو اوفرصناف مهزئاوج تجر ةيواعم ىلع قدزرفلا مع تاتحلا [!
 مالغ وهو ةيواعم ىلا قدزرفلا جرد لاملا تدب دعت اق هل ع ةبواعم ع تام يح ةيواكإ | 3

 لاقف ةيواعم ىدب نيب لثممو نيطامدلا نيب لخد 2 5 املف

 راق كارلا ناصف ا يواعم اي يمع كبينط

 هشاذ ىل دماح بر ثاريمو # هتلك أ ثاتما 4 لاب اه

 هيئالح ليلقلاىل وملا نا * ةياهاح يف رمالا اذه ناك ولف

 هبراش ءاملا' صغوا يل هادال «* مريغتلءيفرءالا اًذهناكواو
 راثيد فلا ناكو تاتملا همع ثاريمدلا اومفدا لاق قدزرفلا انأ لاق تنا نم ةيواعم هل َلاَقَف
 ةدييعوبأ لاق لاق ديزوبا انريخا لاق يراصنالا ةزد ينأ ن ء هللا ذيع (انريختأ )هلآ ١ مفدف |

 0 3 ترد روز*# صاو ةدراب ةادغ يف ءارمألا صضعإ دنع ن نم قدزرفلا فرضنا ْ

 تلاقثإ هب تزدحرف امسأ مق قل ند أ صأ لفغأف:

 (ريشع عساب  ىناغالا - 5 )
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 قوملاو خوفايلا ةقريشم * قشقش تاذ ءالده ةلشدف

 قدفع مطق قوحم تطرد * قاخا فافح تاذ ةحدم

 قدروا سف ابطوأ
 اهف لاق قدزرفلا نا مث منيا نب دامح رثب يف لخدف اهنم بره هنأ ىنئلبف ةديبع وبأ لاق

 انرشم نام اذ «بدقلا © هلع ناثلا ريل اليتق تلق

 اروكم اناتللل قوف هيرداعف # ةيءطي نيتك .ةيلع“ تا

 اريتع طلاخ كسلا لثك حوف
 اربدأف قال موب ىلو وه الو

 « هتئءط دقامدعب نمدح رح ىر

 د

 !ريعوم لاري اما انآتتلا دوز« يعاعب نورحأت ام مراذ ىف

*« 

* 

 هن رق زراب فدزلا مويوه امو

 رمل دوس كانلاق :ع عطق# « هزاه> تيار ىتاتسا وهاماذا

 ار.وحو اعدار عاورلا مويأ « هحمر دع !ىعاش يحاهافكو

 | ل نال نا هللا تدعامفو اذده ىء نورك ذب لاحرلا: غرا:الالا ةارملا تلاقف
 | بثوذ دزالا يف اموب قدزرفلا يم لاق ىعمصالا نع سم نب كلام نب هللا دبع ( ايريخا )

 ىملا 0 دزالا خباشم تءاط معُّؤا عف_س كلذ ىلع هباعاو هديكذيل ة.قلع يا نا هيلع

 | نولانتال هللاو مك:اداس ابعو مكضارعا مت دق اهناسلو رسغ» عاش اذه هدلا ينوصعاو

 | ناك ددقا هللاو يا هللا هلباق كلذ دعب لوّش قدزرفلا ناكف هنبو هيا ماا التف رع م

 اكلا لاق لاق بيبح نب دمع انثدح لاق كلام نب هللا دبع ( ينربخأ ) يأرلاب مولع راشأ
 ًاميمح شفخالاو يديزملا ري_لا اذهب انربخ 0 ينأ نب دعس نب دمع نب مهاربا لاق

 نع نادم مهار ا اوبل يلكلاو ةديبع يأ ن6 ارلع نا نع ىركملا نع

 250 قدررفلا ىلاث نامغ نب نابأ ةرامإ يف ةئيدملا قدزرفلا مدق لاق ةديمع أَن جنن

 نيرصمم نيبو يف ةمدالا قيكر تذش مالغ امهبلع علط ذا راعشالا نادشانتي اه انيبف ةزع

 اال اذكهأ يرق نم -نوكي نأ ةفاخي تاقف قدزرفلا مكب أ لاقو مب ما ممل
 كل ما ال تنا نم قدزرفلا هل لاقف اذه لقا مل كلذك ناك ول لاقذ اهيعاشو برعلا دى

 | كنا معزت كنا ينغاب مروح نب ركب يأ نبا انأ من راجنلا ينب نم مث راصنالا نم لجر لاق

 كيلع هض سعأ نارام 3 هس تبن 0 ناسدح ان سعاش لاق دقو رد هع باو برعلا رعشأ

 ةدقنا 5 ” باذك لحم 3 الاو لق انرعلا وعش | 2 همه تلك ناو ة ةيم كلجؤأو

 6-0 هلوق ىلا غلب ىت َد> © املكتلا ديدحلا عيرلا لأست ملأ *

 اميميع اجو اعارداو فويس *# اهؤزرو بوركاسم انو
 امدوهم نا انضوح عنك ناسغو # ةباصع دعم نه اىدرت ام يتم

 | ي



 كركأو

 ا ىوضكر خبرراش ان هءباك دابو ميد رضادح ان

 امدلاو كلا حشربةاهكلاعار 5 * هحال عجاشالاى راع ىت 3ث لك

 ابا اذءمركاوالاخ اذب 2 "اف قر ينباو ءاقنملا ين: اندلو

 2 نك 1 ع ادياذا 1 لاملا 8 دروادلا

 اءاسما> هي يءااممحشلا نم © اقراطءاحنأ فيضلاي رقنلاناو

 امد ةدخينم نرطش انفايساو * يحضلاب نءءاي رغااتانفحلا انا

 قدزرفلا ف رصناف دولا .او> يف كتاحادق هل لاقو ادب نونالثو فرن يو ةديصقلا هدشناف

 هل لاق ريثك ىلع لقأف تح ملا نم جرخ يح هق رط أ رد 0 هءادر بس ايضغم

 راصنالا ثدردح يق ل 0 ا ؟مهحح 0ك مهجحط ح ل ام راصنالا هللا 5 اق

 هبق تنيك يذلا ددعسملا ىلا كرم ند تدحرد دغلا نك ناك اذا 6 امو ة ةيشإ قدزرفلاو

 انيلععاطذا عنصام يرعشتا لوقنو قدزرفلا رك اذتنل اناو يمد ساجف ريثك يناف سمالاب

 انلققيراصنالا لمفام لاق مث سمالاب هلي يف ساج يتح هتريدغ يخ رادق فاوقاا
 2 تاققاف 00 تبا 50 ةةراف هر هس لدع توويس و هلثع تدئمام هللا هلبأق لاَقف هانمتشو 4م

 يدانملا ىدان اذا قح طق ارءعش لقأ ]ل مدفم يناكف ر هشلا نم نف 1 يف بوصاو د

 ا تيدا مْ هني دملاب لمح وهو انانر تبا ىدح اهمامزيب تن 2 01 تاحو ردفلا

 افا عابرد تدسوتو يتبان تاقدق لحما شرحت 5 شاحف هناطيش يي ياو كاخأ

 يح > يراصنالا علط ذا دعني وه اان اه ردك شالو ردقلا ا هلام كلف قس تلال

 تدي ل ينكلوشكل هداو ىذلا لح الا ىلع كاحمال كك 1 1 يفا لاق ع 2 لع 2 انيلا يب اذا

 هلوق :هذشنأو سلجا لاقفءتمنس شرا كتلاسالا كارأ
 فرعت تدك امءاردح نم تكنو »* فزت ل شاشعان تف نع »*

 فااتتنك يذلا تيلايفتوملايرت © امنأكى تح نارجحلا كب طو

 .اوفقو سانلا؛ىلا انأموأ ن 8 « ائفاخ كوريا ا سام لكلا را

 3 هوب | علط يراوت الف اد يك ىراصنالا ماقف | م 1 ىلا غ اب يح قدزرفلا اهنقل

 انناكمو انلاحت تف عدق سارف انا.اي اولاقو هلع: اوخلسف ا م ةحشم ىف موحال

 0 ككل ضر رعت اعر انساهةس لم 506 نأ انغأب دقو مو هيلع هللا ىلد هللا 00 ند

 مو هل انتيهوو ا ع هللا ىلد هللا لوسر ةيصو ان ا 1 هلوسر قحو هللا ق

 1 0 و دق او.هذا لاق هءاع انرع ا املف 2 هيلع ت 3 اءقأف هارب 1 ند لاق 8
 لاق ىمصالا ن ع بتل.ح ب ك1 ًكدَح لاو كلام نإ هللا دبع ) 2 ( ي هرّلا اذ

 هل لاق هيف 53 ادلب مدس كتناط ١ 0 هإ لاقؤ 2 امو مأشلاب قدزرفلا مدق



 يسوم نب دم انثدح لاق كلام, هللا دبع ( نم ) زحاعاا نط تفلخأ املاط ينا قدزرفلا

 ىلع وهو ديوس يبأ نإ عكو نب دم>ع يمم قدزرفلا ناك فخ وبا لاق لاق ة_حلط نبا

 اذن ينقساف لاق يدنع وهام لاق ابوس ين نةساف لاق ءادغ ين رض ام لاق يتدغ هل لاف ةقان

 نس لكل كهي>و لطا لاو عتصأ ف لاق لظلايف كدنشاف لاق : ين دهع 3 1 0-1 لاق

 الإ اه ورح أ لاق ةيعزت يذلا كيأ نو كول هشن ىح اهف دمفاو نيمقلا يلآ لوح
 نلحنأ ن اغا كلام نب هللا دبع ( انربخأ ( ىمأ نر 1 كلذ نو.س دمحم دلو

 ا ي زئعلا 0 نب 2 5 لاق ءاللعلا ينأ ن 6ع 8ك ع ينأ ن ع ل نا ي- وه ن

 1 لاق“ ال ت تلك :ر ناك تت نه هل ت تاقفهنأع تاهاحتو نكح قدزرفلاو ينعح لاق

 قدزرفلا دا تلك قدزرفلا نأ لاق شا 0 31 هو ل سارف :

 ا ردا لاقو كحتف هب نمد ادع ءاسنلا ءذخح "وك ةلا قدزرفلا فرعأ ت
 دب ادد نب رضنلا نع باح نب 2 نعشكللام نبهللا دنع 00 ( مكئاسن نوطإ ىف يي اء>

 وأ 7 انم نيقلتا هللأو اولاقف انا.ح :ناكو هوذحخاف ازاد<ء بيلك ينل ءاع قدزرفلا 0 لاق

 ال هنا اولاقف طق هتلمفام "يش هناف هللا اوقتا مكليو لاقف نانأب هوناو نانالا هذه ندكتل

 | اوكحضف ةيطع نبا املع موقي يتاا ةرخصلاب ينو مينا اذا امأ لاق لمفلا الا لاو كح

 قدزرفلال> د لاق 0 وية ع هللا دبع ) ان ريدا ) سلا كد.سال بهذأ اولاقو ا

 ْ لفحيإف ة لباك ا 4س 00 دوسأيتف مهساح ردص يفو ةرمعللاب لحر دنع نوبرمشب موق ىلع

 | د كالذ نم قدزرفلا بضغف ان واهم فك و قدزرفلاب

 رئاكلاىدح ا ليلك الا يف كسأ رو ان هلا ٠ ا هلا ردص يف 3 وادم

 * رفا 00 تبرض »+ اهمعط ذلالو ا مط امو

 الفا دوس نأ ن نب عكو تام ا لاق يتعلا نع 4 0 نع هللا دبع ( ينربخأ )

 لوقي 0 هير ىلا 44 دقو دوسا 000 هيلعو جرخأ نيح قدور مآ

 2و عسل ابقألا نماتلا وه © لبق نهامو روب ملو تاق

 0 يلا قيدص لوانت * هلاثو امكو ىتال يذلا ناو

 ٌْ 3 هللا دنع( 0 54 رافغت ديبالا رن ن' د يت>هبودشذي اولعحف ر هلا ىسانلا قاعف لاق

 قدزرفلا جح لاق وعلا نع دلاحم نع يزملا ىلع“ نب ناحخ نع ىمشاطا ندحلا ن ىلع

 | لك قرف مالا كلذ يف جحا دق كلأأ درع نأ ماشغ ناكو ةنسب نوعبس هل تن دقو ربك ام دعب
 هناكةهجيحو ةّرسا قربت ىذلا باشلا اذه نه لاف فاوطلا قف قسانلا 6 ِق نيسحلا نا

 يأ نبلغ نب نيسسحلا نب ىلع اذه اولاقف ا,هوحو ىلا ىراذع اهف ىءارنت ةيئيص د[

 قدزرفلا لاقف موملع هللا تاولد بلاط

 قد ١من 1 م انتشال ناو شدوا مرحلاو لحلاو هفرعل تديلاو »*# هناط وءادطااف رعت ىذلا اذو



 اسما 1 لا لا يالا

 ا

 0 ا ايلا

 لعل صهاظلا ىتلا 3 1 مولك هللا دابع ريخ نإ دكه

 اوحتح دق هللأ ءادبا هدم # هلهاح تك نإ اذه

 ها دك 5 نم كلوف نو

 اهائاق لاق نا رش 9 اذا 5

 مجملاو تركن أنه فرت :برعلا *
 كلا ىحادع نام ىلا 8

 # مابي نيح الا ماكي اه « هتبارح نم" ىضشو اح نتي

 م. هنن نع يف عورأ 2 * قبع اور نارْرخ هفكب

 ملتسي ءاجام اذا ميما نر ه8 هَساَر نافع هك داك ٠

 # مقلا ه-وليفهل كاذب ىرخ * همظعو امدق هفرش هللا .

 # مأ هلوا اذه ةيلوال * م اقر يف تسيل قئالخلا ىا

 مالا“ هلا اذه تيب نم نيدلاف' « اذ ةلواركش هللا كن

 مدقلا اهك اردانعو فك الا اهنع * ترصق يتلا نيدلا ةورذ ىلا يمت

 * مثالا هل تناد هتما لضفو * هل ءاينالا لضف ناد هدح نم

 مقلاو ملعاو هسرافم تباط هه سل كلا كوس 0
 مظلا اهقارم 3 نع باعت 0 * هن غ روت نع يحدلا بول قلي

 مصصتو يعم وهم راو 9 ومرضغاو ند 0 رمد ند 0

 ملكلا هب موتو ءدب لكح يف » ومهركذ هلل 0 ءل مدقم

 وم لذ ةضرالا لها ربخ نم لقوا * 0 اوناك ىتتلا دعا هل اجلا - نا

 او_هرك ناو موق وعم اديالو # مثهدوح دعل داو> عيطتس ال

 ممللاو ناسحالا هل ثرسو 2 مس ىوللاو رشلا مسح

 لاقف ةئيدملاو كم نيب هسبخل ماثه بضغف |

 - ىوع سانلا بولق ام || ان يتااو ةيرالح 1 نيد يسبح

 امور داب ءالو_> هلانيعو « ديس سأر نكي مل اسأر باقي

 ب 00 نع ىءومنب دمح نع ان هللا دع (انيخأ) ةقاطاف 0 اماشثه رك دا

 قدزرفلا لاقف ةرضتلا ١

 باكلا بقع اكلاماباع تيار ا* ينارشإا 'ةطرشا اف نس
 لاقذ هيلاهي اوضق هب ىلع كللام لاقف لاق .

 كلام'ةتغاطام عرش ةلاالا"6!ابطار ردت كا قلل كل
 لاف هزارط ند 0 كلكاح هلوق عمسف لاق

 0 7 نم وو اهلا * اهقير هللا عجري نأ هدنع ها

 1 هر 500 حبيصل اون ندوعلو نساثلا رويدا ه قدزرفلا لاف
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 1ك ا ل ا اك كل اح تل د. ا تك طلع د سرا مدعمة يصح مدع عر عموما ب مسا جعلك هجر

 ا نب كلام أونا املث لاق يذخفلا يف ” ذود لاق كيعد ن'نع نس 1 لاق كلامز 7 هللا ديع

 تاقاع ءاو تاقاذق سل لاقى اكلا بقع ه.هلاق قدزرفلاب رذنملا |

 مفلا هقر نم صغ امل عمسيل «# كلام: توضاان تردان ينرت ملا

 مرح نيريجيتملا ىدنال نهذ * رذنم ناقتك أ هيف ربه ذوعا

 يوك ندب ىف اد لف درع 0اوحا“ ” لد نحو تدع دق

 لاك عشاجم ين ىلع هب ومو 0 هدذخاف حارب هذا ناك يذلا طم و ىفدلا ر

 | 00 ديو 1 يادي م ماخال 16 ّْ

 ا صه 0 0 ع هه 6 - او 00 2 هدم حرئافلا ع 0 مك 4 2 0

 | نمناك لهى تاه بارع قدزرغأ نإ هال لد هرمأف سان || ماكدو تاق من ه.فناكو

 نليبايساو قدزرفلا لادو تاق 2 هيفناكو سيحلا يفهعاخ صدد زب 0 مل ري ند

 1 لاقو هعاخ كوبا 1 طساوب قدا

 ماظعلا مرا نم صفحابأ # املظ للادبع لتق كيملا
 1 تلم وهو 00 » اذ 0 1 ةوادع ليو

 مهحعيصأ 3 او نس>-و نما لف ةعاط ماشوا فاعل وهو ادلاخ ضرار 8 ناكولاق

 هللاو بزك لاق مل م يود ناوالا يف هل عج َىَح ىريخالا ىلع ةنالب يدحتادر نر قدصف

 ناو باه 1 نب ديزب باحأو د ةيارعأ يل ارا 0 ةيناعلا تعاطأ ام نينمؤاا رس

 ين نم لدحر بنوو نيعوا أريم أ مهرذحاف هتلادكول أاوعرم 0 الا قعا قام هللاو ل

 تاس اوكموق سفن نم تددش دَقلف كاءاارجل ردخاو كيج ردللا لصوديزي نبرهعالاقفةمأ

 00 115 ]وادوسس ركتموعو قازرملا قس لج زلااذهأ تح أ نكلو اهقوو ةصرفلا
 مكلامزا مثلاق هلق يف > هريغةم* هل نأ 0 مىلو اءلف هياع مدقي الفنان طظو هلوقب رم عدم ربي مخىلو

 قا ردلا ىلع هللا د ءنب 000 أو جحدق هدحو ه.اعدب مدقاءاف دلاخ ىلا قدررملإعَو

 عفشت أدسأ لاقفىل 4 ا ريمالا قا نالاقو هل عفشل با و 5 هديئغ قفاووتلا هس

 | قدزرفلا لاقف هلدس كرد ا ادق ماكو هللا كحءاصأ هل لذ كلذ نا لاقف رررداي هل

 هلوق كلذ ْق

 قدزرفلادنءلايشالا يبا لضفك * اهنبا ىلع ما لضفالا لضفال

 ق:ثعلا لاوطلل اعاب نونا # اهرءق نود ةوهنه ينك رادن

 هل هتعافش ركذب ريرح لاقو

 دئادلا سم ضع هنع قاطتف * ركاشب سلو ناعيف كللهو

 دئاع ريغ هتنم ينا لاق ناو * ةّحس هنم ثلا ناكو دوعي

 | دلاخ بتك لاق

 0 وهو هلرامملا اخو ها 1 هغأب 35 ركذبو قدزرفلا ب 5 ه سمع أد رد :1ا ل كلام كا 0 |



 ) م ف 00

 دايز نم قدزرفلا برهسيس ناك لاق ىمذخفلا نع يءوم نب د# نع هللا ديبع )0 را

 2 2 لاق مقف يف اده ناك هنا قارعلا ىلع وهو

 ةوفولا اه يراه ةيخحاب # مق ذ يندفودفولا بآو

 ديعسلا ددعال دا راضف د 20 ذاع دور_ةلاانونا

 هلوقابم تاسأب ةلعر  بهشألاو يتقلا هووسو نا 0
 اركنمو كاذ موي انيم لاق دقل * ةهافس يئاقل دوعسم نبا ينم

 اريدا مث ةعاس نيم ماقم « لثمعو مقف نع لياق ءانغ '

 يت> قدزرفلا جهادهل اولقو هودرف مف يف يىلابط> بوشالا ناكو ةليءهر نب بهشالا ىننا

 لاقؤ بهشالا هب 0-٠ حرف كحوز

 نسحم للا ىلع نيقلا قرعو © نشرفلا نيلا كر لهاا

 سدقلاو ةال_ىلاو ناتءاكلا »2 ساَح اذا 1 اع

 ناكودايز ىلا هوكشف ءاحطاب نيباشملا ىلع قدزرفلا لاو هل ثفراف هاجم هلوق قدزرفلا غلب اماف

 قدزرفلا لاقف هوراحاف لاو نب 0 ةبروهف دايز هيلطف دايز دنع ةلزيماذ دوءسمنب ديزي .

 قامقلاا ممسومدقلاىلات 5و # ينرامع مب تناك ناو :

 مساوملا يف مهكر يفاوي ءانث * لئاو 0 ءانبأ ىلع ن
 مداللصلا سؤر يمد ا - ها

 لاقو ن ايقلا ىلا لذ دبو برمشي ةئودملاب ماقأف اف يداعلا نبديعس أ رح برهو

 دي مل نابر مدعم ىلع * 0 حافلا نم ينان ع تشاو

 دححم ةلومح عبأل ملو ساو شمت مل ةئيدملا لها ن* ءاضيبل

 دسحمو ناعدرب يف ىلاو- * تلفحاو ادابز ياش تماقو

 دس ل علال دولا * يناف تاز نك ينرعد تاقف

 قدزرفلا لو اهنأف ينع جرذا لاقو 0 لا ةدعوتو هاعدف ناو صم هرعش غابف

 دوو اهيكلول تدعو 6 * اذا اناجأ مث اناعد

 تاقف 5-0 يفا ىنع هل اووق ناوىمم لاق

 )١( ساج اف كن رماامكلر انتيك نا« امساك ةهافسلاو قذزرذلل لك

 سدا كبس و 0 قدحلاو * ةروطظحم امنا ةئد لا عدو

 يت'ائةنيدملاو 1 نيبام هلا أمت ضع 0 ناويمهل_ة:كف ل لإ صوخشلا ىلع مسلح لاق |

 لاقو هيلا هب ءاحف ناو ا بانراق رائد

 (7)س رقنلاءام> امم ىلع ىد نب 40و 0-0 ىنتدا

 و نارا نر دلي لسا دو رطل سررت جي
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 سال ةفيحصلك ادكن * نكنال قدزرفاي ةقيحصلا قلا

 اور نم ىلا اهب بهذاف ًارقنال أ كنا كحيو لاقو كحيضف ناوم ىلا اهب ىمرو لاق

 ' ارك ناورمم ىلا اهد زك لاق راسين يف اذا تئرق املف اهب نه ف اوت يق و اهدر مث

 لاقةئيدملا لعج رذأهناا ريرح غلب املو لاق راند يتأاك مالسلا اءملع ىلع نب ل هل ماو

 هلو ا تدع ربا ةوندن الؤد# ءوعراف .ةندملا -لح اذا

 لياخلا ةحْئاَف ءاهرو الو # دح بارش هلع ىمي اف

 لاقف قدزرفلا هباحأف
 لتدلا كلها هند تدعم »اهلا ءاعرولا ٠ نم-.انل تمن

 ليلح ن٠ كتمن ريغ ةيطع #*# اهنع باغام اذا ىتد اللف

 | دمم نع يناتجسلا متاح ينأ نع يذلا ةمركع نبا انثدح لاق ىدو» نب هللا دبع (انرخأ)
 ١١ تاذ هتباصأ ءابآ نأ قدزرفلا نب ةطل نع انل ىكحو 00-300 يراصنالا هللا دبع نا

 | ا 80و نق يف ءالعحف ضيالا طقلا برششينأ هل فدوو لاق هتاقو. بيد تناكف بزحلا
 اهررك | تاعجف هللا الا هلال لق تبأأي هل تاقفرانلا لها بارش كيبال تلج ينباي اقف هايا
 لوش لََحَو 8 اها 500 هلع

 رك ار جيرلا ةهجو اهأءحامر © انك عافيلاب ىلاغت تل

 ْ ل تعش ينادح اق مالس نب دم نع ةفياخ ّء ا ) تام 31 اذ ناكف

 ( 2 لوق, وهو هيف تام ىذلا هضرم يف قدزرفلا ىلع ةدرب ىلا نب لالا لخد لاق رخص
 باطخلا نع ىل- رءالام اذا # ىماقم مكل موقي ن* 2

 لاق داما 5 38 ع دامح نعى َّك 0 ) ينرخأ ) هللا ىلا هللا ىلا لالب لاقف نيدبلا

 | رضتحااملف مهلا هلام نه 'ىث عفديو هنوم دعل موقعا يصو ًاودل ادسع رد دق قدزرفلا ناك

 لوش اقفاو هّشب لحأ رئاس عمج

 باطلا نع لحصمالا اماذا # ياه يكل موق نه 9

 بارتلا نع ىلع مكيديأب * م نوعزفت ن» ىلا

 رعأ تاوديف هتنصو لطبأو ةنافو 3 عيب سصعأف هللا ىلا موقعا نع ذل هديبع ضءنهل لاف

 | امل لاق قدز رفلانب ةطءل نعزايفس ادحلا ل لم نبرعأل نع ىلع نب نسحلا (فربخأ)

 ' ةكضو بتكف باتكب أل ي يتيصوب هيف تك ًااباثك ينةبأ هطبل ىأ لاق سارف وبأ رضتحا

 يماقم مكل موشن نم 9

 ةيصولا نم اهحما ةطبلاب لاقف 3 نع هللا ىلا ةيصون ابل 5-5 ناك دق هل ةالوم تلاقف

 تاميذلا هضسع ىف قدزرفال لبق ةناوع لاقو سارف 2 لاقاع سنو تلاقام م نامفس لاق

 لات صوا هف

 سدد>وأ 4هوذدب آف لع توا د ا[ يقاس 4 4 ةيعازفو قل م ىدكوا



 00 (؛ة) 5

 برغ نه ودالاب نسافر نك »* ةلود ثنغلاو ا الا مكناف

 بحرلاوةماقملالهسيفرادلااط * اوءسوف مكيلع اكتم اذا
 برتلانمديدعلا دنءمهريك و د مهمولح داع مالحا نك مظع 6

 ب 6 نمو مك ند ترص |لامح + 0 ني.يح كمل كا مح ل

 لاقف سانلاىلا تفتلام 4ع راع ىلد و مايأب هنافو لبق ريغص نب اقدزرفال يفونولاق

 اوس فحم اليلق انقأ «# ا | ريغ مى“ 5 نيامو

 ىلعأ لاقوهينيع حتفف انيكف ىلأ ىلع يمغأ ةطبل لاق ينئادملا لاقو تام ىتح ًامايأ الا ثيل لف لاق

 لاقو هرك ذ عضوم اذهأ مكحيو لاقف يبن ةغارملا نبا ىلعف م اناق ني

 مالظلا عم نك دس حاصو #ئ وف ءاج هالا تبدام اذا

 يالا انل أر « يباذأ « تلاقو مكي دعا ثدي دقق

 ارعلا 3 لاق ماللس 0 دي 2 لاق ةزاحا باب ا نب لضفلا ةفراخ 5 ) نع

 لاف ةماملاب هللا ديع نبرداوملا داع وهو رح قدزرفلا يعأ لاق

 اليلق شاعناك قدزرفلا تيل * هتءر>ام دعب قدزرفلا تام

 يادلاو لاقف كب نسا نا هيرو تاما كلم نا وس تللس
 تنك ولكل لقام دمب ا لاق هيسرأ الفا همحتل قفاز حيي ناك ناو ليلقل ءدعر ناش نأ عال

 ةرامع يندشنا لاق. ور نب ةيواعم يب دشن و مالس نبا لاق ةفيل> وبا لاق برءلا كتيسنام 3-5

 مم تا قدزرفلا 0 ويرد ليقع نبأ

 تاز. ةريشعلاب اموب لعتلا اذا :«رشلا قئاولا و نوع الا ةفا رار د
 ر>اهلادنع وهو قدزرفلا ةافوهغأب اارير> ري ةيش نيانَع زيزءلا كمع ند دعا (ينربخا)

 طقرمايف نالحر براقتام لاقو مدنو بو ماق مثلاق هيف دازو مالسنب | هركذ امم اور كذف

 قدزرفلاو نيريس نباآو نسحلا اص ديز وبا لاق ةعيمإ نا هيحاص كِشَوأ الا اهدا تاو

 راثيدنب كلامو يناتدسلا بوباو 0 ريثوةرمعبلاب قدزرفاارةف ةناماو ركع هس يف 8 هن

 ةءطظاك مويدعب تام قدزرفلا 3 ةيش نباو ديز يبا ند لاغ اذهو لحأَو عض وم يف ةمامأاب

 نه عضاو“ يف هرك ذو ارمش قدزرفلا هيف لاق دقو ةبامو ةرمشع ىألا ةنس يف كلذ نأ |

 دمام قدزرفلا نا يعشاحملا ماه يناو ناظقيلا يبا نع ينئادملا نع 0 0 ينادح لاق

 4م و ىناطحلا لإ نه ا بوبا وبا ينادح ةدايمع ونا لاق ةامو ةرعدع عبرا 4

 هإ لاَ ليقا دق 6 ذا رد هراد ءانه سا فق 5 راه ان لاق ةيطع 3 25 هن

 لاق قدزرفلا توع را 0 نع لا ةرمعللا نم لاق كدا || حضو ل ا ني

 م
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 الل شاعناك قدزرفلا ترا » هّ:ءرجام كعل قدزرفلا تام

 | قدزرفلا لع ىسأ هللا ناحبس موقلا لاقف ءائيع تعمد ارمش لوي ءانظف ةعاس تكسم“
 ( نالجر انلثم ناك ام لق هنا ليلقا هفالخ ياَقب نا هللا امأ ىفن ىلع الإ ىبأ ام هللاو لاقف
 لوقي أه أمل ابيرق امهنبام دمأ ناكالإ رتث وأ ريخ ىلع ناجتحي

 محاربلاو اهلك مك يعاحو * بااغنبا تايدلا كامحب انمِخ
 متظملارومألل ًاوجشكانيكب * امناو قارفلا ناثدح كانكب
 مساو اورلا يطملاعاسن م1 ةربوم ىللنبا دعن تام الف

 | هتباصأف ةئاملا براق يتح قدزرفلا نسألاق ناظقيلا ينأن ع ناندعوبأ انئدح ىرذالبلا لاقو
 | لوف نا راَغأ اف بيطتم سف ىب نملجر قاف ةرضبلا ىلا هب مدقق ةيدايلاب وهو ةليبدلا

 لوش 0 ايندلايف رانلا لهأ ماعطيل نواجمتأ لاقف ضيبالا طفنلا برششإو

 باطخلا نع لح صالاام اذا © ىماقم مكل موق, نم ور :

 قدزرفلا يثرب ىشاجلا ىلوبأ لاقو
 ةدررفلا ثوم عدلات اكن لع "© .اهدهو اع يمدا دقليرمل
 قءعم ضرالاةوهيف ث دج ىلا # هشمأ قر ايدو ةيشع

 قا الإ يق ردب لك ىلا 0 ىعتني ناك نمدحالا يفا ومرغدقل

 قاءسلا موشفلاناطاس عافدو * لقثم لكن علاقثالا لءاح يوث
 قالا دنع فورعملا اهقطانو # اهدامعو اباكح م: ناسل

 1 ريغ لظع موي لح اذا * لاغ نبا توم دعب م ند

 قثوم لسالسلا يفزاعو نا * بلاغنبا تالومملا ءاسنلاك.دل

 . ْ تامو ةئامو ةرمشع ةنس يف ريرجو قدزرفلا تام لاق ةشئاع نبأ نع ىنالفلا ايرك زنبا لاقو

 ا دارا ا لاق ل ريس نو يرصبيلا ن ل 4. ا هذهيف تامو يشم ةكاسلا هدعل دير 2

 / ةرصبلا كلا رب 7 تدساو 4 _-ف يف ها عاشو هأمقف تام دلإ حاشبإ علل ةرصبلا لأ د

 نع 4 املا أ يذعالا ربقو تاع امو ةماعلا 0 ربو ةماملا ل اهلا همودق 0

 | 01 لوم در يرجح لاقو مع 0 ةرصبلاب قدزرفلا ربقو ةبلمث نإ نك

 | ىيل طأ بف ةعامج امهانرو هب ل ا 0 ا تاق نال 0 لقو

 اهاعد دق ىذلا يعادال نييحم « أعيان مك امره دقل ي ردعل

 امهافم- ص هودي / ١ امهسبو # هب صهدلا قرك ودع برا

 يممصالا نع يلهايلا ٌررحْلا نب بنعق نع لا رسما نإ بوقعل ن ع رامع نبا ) ندا

 ريرجو ريخب قدزرفلا ىؤرف مونلا 3 ريزكو ا فدررفلا يؤر لاق حراج ! أ ينءإ رير> نع
 5 مولا يف قدزرفلا يؤر لاق يفاطلا 0 نع قدا ينربخأو بذعق لاو 0-



 5 ْ ١ ؛ا/ (

 ىوضت ا ةدمع بأ .يريحاو نتف لاق لط ىف سمع ةريقملا فااط 0 25 00
 هل تلقف منانلا ىري امف ينا تيار لاق قدزرفلا نب ةطبا نع يوحنلا فرعملا نب ناسكو

 ب 1 نع ةفلخ وبا ينريخاو نسما نب نايفس نع م.داع 0 ىلع نع يناسحلا ليعوسأ

 تح ا ىنملعأف ه6 5 غرو اذا لاَقف قدروا ا يرد .اانسحلا ام ا ماع يبدي نا اهم

 لاذ سانالام نسحلا لاقف نورظند سانلاو الفاف اهورظتاف سانلا اءمةنسو نسحلا اهءاحو

 ىلع نسحلا 1 لاقو ىه 1 هرم تثسلاو مهري ت مصمم | يا لاف سانلا رشو سانلا ريح نورظن.

 دمحم الفل اذه ةنس نيع.س ذنم هللا الا هلاال نأ ةداهش لاقف عجخضملا ادهن تددعا- ام اهربق

 عرف ٠ اف سائلاظع نسحلا ساجو ام ةدب قدزرفلا لغاشتف هرب ِق عكو لاقو ماللس نبا

 لاقو سانلا 1 ع فقو قدزرفاا

 اًقرْزا ةدالقلا لولغم راثلا ىلا * ىئثمنممدا دالوان فّباَحدقل

 اقيضاو ًاباهلا ريقلا نم دشا * ىنفاعي مل نا ريقلا ءارو فاخا

 اقدزرفلا دوش قاوسو فرنع *« دئاق ةماّتقلا موب ينءاح اذأ

 نب دلاخ انثدح لاق لاله نب ناح انثد> لاق ةءث نب رمش انثدح لاق دمحا ( انرياخا )

 ان تددعا 5 قدز رفلل لاَقف يدراطعملا ءاحر يبا ةزائح ْق نسحلا تا لاق را ا

 #4 لوبا سل
 لاق تود نأ و2 ذأ لاق هي نيعسنو مص 5 هللأ الأ هلا ال نأ ةداهش لاق مويلا

 مه رمش تلو ساكلا ري تسل: نسانلا رشو سانا ريخ ةزانلا هذه يف قدزرفلا لاقو

 لاق سوط يشرقلا 2-2 هللا ديبع نع ك7 5 نب د_ا نع رام نبا (انريخا )

 تدر ُُ> لاق يئاقرلا لاك 2 لاق ين |[ لاق ىد علا مشاه نب ديزي ىنادح

 نا ل كلذ ب>حاص ند رعأ | م م ءاكو ع ثأ تعمسف دحسملا تاخدف ةدراب ةليل يف

 راعتلا 4 ةكفذا راللا ه- ا راونلا 3 سار ذ انأأب ت تاقف قدزرفلا اذاف حبصلا ر 9 َِ

 يأ نع 3 ) 0 حو نع هللا كل تع زفف ينتقاقأف ينوذ تركذ هللا و يا لاق ا ْ

 لاق ىداولا ى 2 لاله يف ”دد- لاق يردحجلا دوء_سه نإ ورم# نب دوءسم سام هلا

 لعمق أم سارف !أ ا تلق مولا يف قدزرفلا 59 لاق نشل 1 لزب ناك خيش ينادح

 مشاه ( ينربخأ ) رانلاب كتبذءل كتيبش الول لاقو نسحلا موب يصالخاب يل رفغ لاق لإ
 ىلع نب نيسحلا تيقل لاق هِبَأ نع قدزرفلا نب ةطبل نع ةديبع يأ نءذامد نع يعازألا ||

 فويسلا ل 2 ليلا اوب كو لاك دقو حافصلاب هبا أو اهماع هللا تاولص

 فكف قارعلا لاق دير ا تلقو هءاع تءاسف جامي ميدلا نم ءالم موماع يبقا نيكي

 يدها قعر ةيواامم انذلاو كيلع مهفوي_سو كم مهبولق سانلا تكرت لاق سانلا 2 ا
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 ركل نإ يدحع ( يف - ) ءاش اعءاهسلا. نم لَوْ ءاضقلاو لجو. نع هللاىلا سمالاو ةدمأ ىبب
 بذوش نب ةرهض نع ر# نب نوره ىنثدح لاق ةءش نبا نع زيزعلا دنع نب أو يلاوملا

 يلا يل لاق مث 0 فذَهي لوب يذلا اذه لاق قدزرفلا اذه ةربره ينال ىلق لاق

 كك نبا نم ةلو.قم ةبوتلا ناف بتف رانا كل ةقاط.الو ًاقفد كقاض و ًاققر كمظع عر

 نعةماس ينأ نب 3 نب لاهملا نع يالا .ن ءاد# نب مثاه ) قرح  هبارغ ريطل يِ

 كما هنأ ةرره 2 ىل لاق لاقفم 0 ثلا قدور ةنار ناقد نب يع يرملا خ 9

 ارعشلا ىلع مدسقم قدزرفلاو (جرفل وبأ لاقل سأيت الق هللا ةننخز نم كنوساتب موق
 0 4 لوش هيلع ةيثي نأ . ريك ا رعشلايف هلحمو لطخالاو رير>و وه نييمالسالا

 4: نعتسي ًاملع عئاشلا ريخاب همدقت ناماعيو مسالاب هناف رعي ماعلاو لاخلا نال تددو ةباكم

 ديزم الاي اوجتحاو اويصعتو ًاثيد>و ًاعدق اذه يف سانلا ملكت دقو فدولا يف ةلاطالا نع
 لهأ ءامدق امأفاهرئاس ىلعمدقتلاب قحأمأ يف ةقطلاءذه ميدقت ىلع بءامجادعباوفلد>او هيف
 نم اهطام لثههل الورءثاايفاهواش قحلي مل هناللطخالا نيبو اءيسباووس مف ةاررلاو ل

 كلذ يف و اء 2 يت>هيفتطرفأ ة ةعسر نأ اومعزوهرئاس يفامهةرضصتك فرصتالو هن هنوف

 ناك نم امأو قدزرفلا مدقيف 0 هتماشنو رءشلاةلاز> لإ لتعك ناكنم امأ'َناَئِقََط

 ةفيلخ وبأ ( انرخأ ) ًاريرج مدقيف لزفلالوسلا حمسلامالكلا ىلاو نيعوبطملاراعشأ ىلا لي
 هرق 1 ذ طق اديعم تدهش اه لوش بدمح نإ ساو تعوس لاق 1 ل امدح لاق

 قدزرفلامدقب سأ أويناكو مالس نب لاق امدح أ ىلع ساجغلاكلذ لهأ عمتجاف ريرجوقدزرفلا

 رعشأرب ودا رمق ذررفلا لاف اع ض لكسو 5 نب |لاقف مالس نبا لاق ةديدشةمدش

 | 110 لاق لاق لصذلا نب ءالعلا نعةش نبا" نع يباوملا بيبحو يره ولا ) ينربخأ ) ةماع

 لوب 4 1 لاق مث كيلا كاذ تاق لاق قدزرفلا كر ها ال كا اياك ءلا |

 0 حيرلا اذا يلثم © الجر رشع«نم ةقان تلمح ام
 (١)ريخعاو مالسالاب ةوبنلا عم * اهلضف هللا نافاشيرقاالا

 ريرج لوقيو |
 ريصلاب زيذحا لك ال الا ترق هل تكفل ذا بزرطا سامع نب دلال

 لاق ةديبع ينأ ن 5 يفاتسحيسلا متاح نأ ء يعازألا مشاه ( 50 0 وب هللاو حاس |

 يعازذلا مشاه ( قرح ) برعاا ةغا ثاث' بهذل 0 هش الوا لوق» سنوي تعوس |

 يجاهأ تنك قدزرفلا لاق ءادأا وبا سنو. لاق "لاق ةديع يبا ن 58 قل ءا

 ذئمو. ذنم يلاسل ةرعم نوشم يعوق ناكف نافع نأ نامع هفالخ يف مالغ انف سوف ءاركشا

 لوقي اذه ىنبا نا هل لاقف لبا ماع هيلع هللا تاولص بلاط ىلا نب ىلع ىلا يبا يب دفوو |

 دقو ل رفع ةئس يف قدزرفلا تامو ةديمع وبا لاق هل ريخ وهف أ هلا ههلع لاقف رعشلا |

 ريخاو نا >الاب هي ربأا ىلع # مهاضف هللا ناف ًامنارإا اما . ىورو_ -(90 |
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 مهضغيف فارشالا و>ميو ءارعشلا ىرابي ةنس نيعيسو هدي يم لاك هنن نيءستلا ىلع فين

 نب نسحلا انثدح لاق ىفريصلا نارمع نب دم ( ينربخأ ) اريرج الا طق مهنم دحأ هل ترثام
 موثلك نب دلاخ نع يزارلانا اثدح لاق ىدسالا ةيواع٠ نب د#ت ينثدح لاق يزتعلا ليلع

 نفارعابش ةعصعص ناك الو ارعاش بلاغ كوبأ ناكام هللاوذ رعشالو كلام قدز قلل لق لآذ

 لوقي يذلا ,ةلظرق نب .ءالعلا ىلاح لاق كلاوخلأ يأ لبق كلش لق ىع ناق ادع
 انيرحاب جانا ةكاكب ف ىنانالع رح ركشلاا ذا

 انيقل م ن وتماشلا يتايس #* | وتفأ ان نيتماشلل لف

 ظ ةيوارلا دامح نع يدع نب ميطا نع يرمعلا ن :,ع يتاركلا انثدح لاق يمع ( ينربخأ )

 0 ىلع ةيض ىب نم موق لخد لاق ةديبع قار ء ذامد ان”دح. لاق عاقل مئاه رع

 ْ اريرح نومي هيفسلا ىلكلا اذ انتضرع دق تح م هللا كدبق هل اولاقذ قدزرفلا

 ْ دقل هللاوف لاوجأ نم ا مكحبق لب لاقو قدزرفلا بضفف انءاسن ركذيو انضارعا مشي يت

 | ينأ نب ديو مكدض لع مكليو انافأ:ريرج ءاغ نم مكضغ امن 200 ف -

 لوي ثيح لهاك

 ا موللا نم يبض لك 5 * زيبكم نااااي كاتيع تقوز دقل

 قل اال لح يف حال مك * مههوجويفا اتالم مفمؤالا يرك

 لوي ثيح قيل ا 0

 الذ ًاءاوقأو اناذا ادبع # الق الا يذلا 00

 القالا مألألا ا « الذأ وأ 0 افق 5 2

 لوقي. ثيح هل مكتض عانا وأ

 هبا داو يف ادمعع يد « هيض نم الحر را راقا

 ه هيدلا صافع يف 5 نا *

 لوي ثيح ةريون نب كلألل مكتض عا انا وا

 امدالو | اع يضال والا ن 5 ا لاب يضلا بذي واو

 ا تدل مكمليأ نش تركو كفر نم ترك ذا هللأَو

 لو خا 6 ضل *# ين اورغالاةلظنح نبا انأو

 ل ف نم امهملاو © 8 ءامسلا غلاب دق ناعرف

 ىنبيف يتف.ناك الاقر ا دع ركب يأ نع ء مالس نبأ نع ةنيج وأ

 ناف كيدي نمي وه القو قدزرفلا هب ان ٌّئ انقل 9 قدز رفلا او رم دوق رع وش أ نم

 لاقو هنع ىلش صاصق الو كياع ىودع ال قاحاف هلا ناو 0 هيي

 ارح وزب ماخطلا نمأ دقفل © ىلوق ةاذرالا للاخ كليا ىذ
 ماها قاوطا لم دئالق * اوفاخو مهيفس اوداق مه
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 نك لجر ناك كم دم نب ف قيد لاق مالس نإ ذم نع ةقلخ وأ ( انربخا)

 0 هئايغتلاطو نسب 57 ثيح 1 لاش لحجر هسح يفد دنسلا ىلع نيقلا يب نم مْ ةعاضقأ

 | تا فباا ما مث اماكع قرزرفلالع يتح هياع تيلقأت ةيطاك تاج رقما ثنأغ هلهأ ن

 يعاضقلا م 7 ل 5 اهنا رع يف هللا |

 امبارش غوسإ ام 24 2 هيف دع ا ىل به

 اهبارت هيلع يفاسلا ةرفحلابو « لاغب ماي تذامف ينتأ

 امباو> ىلع ىنخي الف رهظب * يتجاح ن وكن ال هي نإ م

 انثدح لاق ةفياخ 0 )ميج 5 شييح مأ سينخأ ردي مل باتكلا هانأ املف
 | مدقف بااغربق ىلع ةميخ رقنم ينبل تاكم برعض لاق ىضلا ىحي و يقدح لف لن نب دع

 لاَمْف ديراب وهو هيلع مدق من هيأ ب بلاغ ربق ىلع ءانب اوأر مهنأ هوريخاف قدزرفلا ىلع سانلا |:

 راق لع درازأوا يدرلا تيشخ « امدمب تذ_ع بلاغ ىلإل نإ ربش

 رصلاب قدزرفلا ىتات نأ ككاكف « يل لاقو ىلإ نا ربق ينبطاخف

 | قرح الضفو هتباتك هل عمج َيَح سانلا يف فاطم خنا خا أ يبأ قدص قدزرفلا هل لاقف

 | يىنذكفلا امدح لاق لبجلا نب داح نب دمحأ نع تايزلا نب نوره نع عيكو فلخ نا |

 لوقتىذلا تل سارفاابا اي هل تلق قدزوفلا تيقل لاق نئانع نبا نع.

 ةسلاشلا تع نيغ دا نطق ه عشوي نات قالا الات يلف

 هل كلذدعب تاق مب هل تاقف انأ من لاقف (غ

 انهادي ودعلا ناك ةلوداوقا.# بتعم لا جاححلا رفن ل

 اهابس ا-ولك مهاتوم سانلا يفو * ةلذا - ءامحالا ع ا

 : ا[ رح ةثع انلها 1 يلي اذاف هعم هللا ناكام مهم دحاولا ولا عم ن كن مل قدزرفلا لاقف لاق 8

 دنع قدز رفلا دهش لاق ء«ذاش 5206 0 ىعصالا ى 0 نمحرلا دبع نع مشاه

 | انف قدزرلا ماقف ادوهشانودبزو سارف ينأ قدزرفلا ةداهش انزحأ لاقف ةيواعم نب سايا
 | اولاف سارف يبأ ةداءش اذلق دق لوي هتعوسدق يلب لاق كيداهش زاح ام هللاو هنا هل ليقف :

 "ار فلا تفذق دقو يتداهش لضالأ هعاعامو لاقف رح ا ليتم همس افأ

 يناودعلا لاعج نب ةيطع ناك لاق سنوب نع ةديبع نآن ء متاح يق ءاديرد نإ ا ْ

 | هناو هيلع اريرج نواعو هاجم ةنادغ ىب نم الحرنا قدزرفلا غابف قدزرفال ايدنو اًعيدص |

 | مهضارعا.هل بهيو هموقنع هل حفصينا هلأسف لام> نب ةيطع هانأف ةنادغ ينن وجهي نا دارأ |

 لاق مْ لعفف |

 لامج نب ةيطعل مكتبهوذ © مكتر رح يدنا ةنادغ ىنأ
 لاشراه [خالا نيب نم ده كفوا تعدتجالةطع الو

 مجسم ةنونم ةه نم ا هديه يأ عجرأ ام 2 كازو افا: تالدتوملم
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 دخت نع ىاديلا نع قابلا وانت ناو 7-0 لاق دمت نب نوره نع ءعبكو ( ينرب>ا )

 هلا لذخذاقح هول تحاف ةملغفيلا 0 تايلا نب لضفملا باس لم قدزرفلا نأ رضنلا نا

 يدمحالا ةمقاع يلانب ةدنعو هباش هيفىأف 3 سهو هيفناك ءام راس نم جرخ دقو ظساوت

 وحييال هللاوف هحضفاو كما نا ديرا لاق دبرتام لضفملا هلل ةف قدزرفلا ىلا يتنف نوذجلا

 رحلو رير> ام ماقل يبون هبوت سم ول هللاو مم ون هللا لئاق لاق جرخ اماف ةءقلع يلا نبا

 ةبش نب | نع يباوملا بدنح ريخلا اذه وع (ينريخاو ) ةيقان ممقىل قسيف را

 نع مداع وا ينزخاو ديز وبا لاق هدح .نع هيا ا دع نع ىحي ن , دم ن

 يبا ىلع هيف تلخد موب نم ىلع دشا طق موب يف رماه قدزرفلا ىل لاق لاق رائد نب 8

 ا نا تدرا نادل اناقف نزإ 2 سلا 3 0 ف رجلا ديدش اموبناكو باه ا نب ةلع

 هيلا 0 4م ديال اناَقف + انلع ردك هنأف هودب رت ال لاو ةمقلع ىلا نم كا ثعلاف

 هكا هللاو حيد لعءحو هربا ل دقو ىلإ بنوو هللاو قدزرفلا لاق يئارذ ل املف

 ملكتي 0 ريرج عم ةيقاب ىل ىتمال ىلا اندنأل هللاوذ كراود يفانا يف هللاهللا ةئيبع ينال تاقف

 هل ليقف زبكملا ا حطنلا ىلا تدهص ىد تودع 0 الأ هه كو 6 مو ةثيع وبا

 0 ناوص نإ 3 0 م نإ د نع كيه رس يبا نا نع 7 0 2 9 الو

 نا ريمالا اهيا هل اولاقف زيزءلا دبع نب رمع 1 ةيدملا لها وك 0 ةنس ىف ةئيدملا مدق

 هزدملا لهال ىلا لاومالا ةماع تكلها دقىتلا ةبدحلا ةقسأأ هذه يف هزه انتليدم مدق قدزرفلا

 صرع ال نا هيلا مدقو هاضر و هيلا شعل ريمالا ناولف اسعاش هيطعيأم م4 دحا 5 نس

 ةيدحا ةئسلا هذه يف هذه انتتيدم تمدق قدزرفاي كنا رع هيلا ثعبف ءاغ الو حدع دحال

 دحال ضرنت الو اهذهغل مهرد قالا ةعيرأب كل ترمادقو انعاش هطسام دحادع نذل

 ءراد ةفيقس يف سلاح وهو نامع نب ورمع نب فادسب صو قدزرفلا اهدا ءاحتال) 00

 لاقو هيلع فئوفر 5 ا ز> ف رام هيلع '

 رابكلا ريهاملاب عاسو * شام قحا تنا هللا دبعا

 راملا عدصنم تناف كوبا # يورانباوكءاقورافلااع

 راس لك لدي ىلإللا يفهب © مخ تناو ءامسلا رق اه

 رضح ناك لجر جرف مهرد فالآ ةرشعب هل أو فراملاو ةمامعااو ةبجلا هيلع علخف ٠

 دحال ضرعب ال نا نم هب رمع همام عمسو هايا هاطعاام يأرو هدنع قدزرفلاو هللا دبع

 ضرعتت ال نأ قدزرفاي كلا مدقتا 1 رم هلااكعُف هريخ أف زيزعلا دنع نب رمع ىلا لخغدف

 لوةبوهو جرن كب 5 ثالاث' دع كب دح ونافانال كتلحا دقو جرخ اءاحم الوعد دحال

 0 مما
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 3 مم م 5 . ا ا ءيعح مح سم هس هيو

 هر البلا تدعو ا6 « اال قددعاوو يناحأف

 هيف ريرج لاقو لاق
 دحتملا ن*ء ىتاب كلثمو #* رزءلادبع قار خالا كافن

 0 ملو تالض اولاقف » دوك ىذا كسه تبشو

 يودحالا سنوي نع ناقاخ ن.ىلف وألا نع حابص نعدعس ينانبا نع يباهملا بيبح (قيحل)

 يذلا ا نا ومع نلكو مهرد ةناماش هل صمأف ىلهايلا سم نب رم قدزرفلا حدم لاق

 هغليف اهرد نوريثع هيفكي ناك اناو مهرد ةناما# قدزرفلا يطعتا لاقو ه.ءالف رمعا ايدص

 لاقف كلذ

 هيلاعت هيرر> ذأ السلا ا 5 رفع. نأ أرفعنبا تدبم

 هبراقأ ينسع اهني الف ارح © هلأطأ مل ىنباتغي اما ناو
 هلا ريللا ةماط ف اماءانا ا ةلضع دواسا اموت نطابك"

 راسا ند يركلا قارطل قيرط أوف ليكسم ضيباو ىابات ع وتسااملأ
 هيراقعو هناي يمدق ىلع # ترسولو ت>ةدايدذ ناكولف

 رات طال نركب ناورح *©- ةياوءوا لارج نكلو --

 ةحس
 اضرمملا نيف رعت له اهاتفل * 0 فحالاب اطاقمو

 انلع نينا تاون وم الآ“ ءديع قئاومىطعا يزذلاكاذ
 اض رقأ دقام نفرتعل اموب # هلثه نم اهلثعي ترفظ نلف

 يطس ولإ 3 ليق“ ضيرغال ءانغااو ةعسبر يبأن رم ىلا هنو.سني سانلاو يرسقلا دلاخع رعش

 اذه نأ يف ةياورلا ر 5 ذا يناذ ةندلاو راجت" ءذانأ لبقو شيحو يملا نباو م

 رم وبأ يف ؛ث؛دح لاق ديعسنب د>اولاد.ع نرقلا لاق عكو فتاح ندي (انريعا) هلرعشلا

 لاق ثدي 1 تعمس لاق نمحرلا دعنب ديزينب باطلا وبأ يف :"دح لاق ىلحتلا دلاخ نبدمم

 كليو وهو قارملا ريمأوهوهللا دبع نإ دلاخ بكر لاق ىلحيلا شو>ح نب كلام نب عمسم ينئدح

 00 ل المن تكرو ارق ةعبزأ ىلع ةف ةركلا نم ىو ةخركملا !مالاقييتلا هتميضىملا ةفوكلاب

 ينغتباك» ضاسغ تعمس له شوحج نب اي هللا كتدشن ىللاقذ

 اضرعملا نيفرعت له اماتفل #* رسحم فءن فعنلاب اهلاقمو

 نيواود نم 'ىْميف رءشلا اذه تدجو امو ك٠ ضيرغل ءانغلاو ىلهللاو رعشلا لاق م تاقلاق

 تادائسالاو ةثدحلا بتكلا يف دجوي امناو نويكملاو نويئدملا اهاور يتلا ةعيبر يبأنب رمع
 هرك ذ ىلا نآلا عجرت مث ةعظقتملا
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 (ةغذز
 را ا ا ت11 ل 1 ا ل تل ا ا ا ل كا سس و 777

 ةمخهغنب سوش دبع نب هللا ديدع نب صاع نب 0 ن ا نا دبر ن هللا دبع نب دلاخ وه

 نب مهر نب ركشي نبا روهشملا نهاكلا وه اذهب عد نب قشثو بنص نب قش نب ريرج نإ

 نايل نب ور نب شارا نب راسءا نب رقبع نب رشب نب دبز نب حبصلا دعس وهو لزقا
 نب: بحش "ناس نب نالهك ن..ديز نب كلام نينثنب نيزرفلا لاق وررقلا ني ترثلا نإ

 لا حرب تسل هلي ناار وش ىف تشل اذه لع يس سلع اا نات
 دعس نب بعص تنب ةليحم ا طلاق فلا نبا لاقذ | مس ف تاخذك 5 رمأ يش انعا

 الهشو نرخاو ةعذحو ةسوصو 0 ثوغلا هل تدلوذ شار | نب راعا اهحوزت ةريشعلا

 00 ةيشيح أسما ةليحم نا لاقيو ىلكلا نبا لاق ةدشو امهفو اكلامو ثرحلاو افيرطو

 نم جتح أو ةليحم 00 ملو هدح ىلع ةلبق راصف درا هتاف عد ريغ ًاعيج راما يب تنضح

 مهيعاش لوقب لوقلا اذه لاق
 لد كعوإم يدع شهود ل ها 2

 هليضف نم .ةيارقلا يف ائيلع * انين نا كدنع توغل امو

 هليد> ىلع للا يف انرصصف # انك 5 ااو اذكدلو #

 هسا نب هللا دع يف لاقرام الول ةلغ يف فرش تدب لحأ مهو ةليسق آل عضوم انه هليدج

 رايخا نم اهعضوم يف اهرك اذ نأ الاوقأ هف نولوقيو هل 5 نع هنوفث لاثملا باحأ ناف

 هنيالو هل ناك يقف اضرأ هش كف ام للعو هلأ اش نأ امامك عضوملا اذه يفةمومذملا دلاخ

 ااهلوقب ميطخلا نب سيق ىنع هاياو ةنعالا زرك زركل نام ناكو دوجحو فرشو دو

 جرحا لعرشلا ل 7
 رز ريغ ابرتش هيدل قال” * زرك تادحنلا يذب لزت ناف

 رسم قبتمإ ةئيار لجسو * رص نم لجس نالجس هل
 ردت لو مر 07 0 هانز ن 20

 هلواماع اهزث هتيلهاح يف را مرح ن

 ىلا نع ك» .مىأنلا 7-05 ركن دسأ وهل اف اتا

 تيدتهاامو تالضدقيفأب .«زركن بدم أ نير غلب رذتعي لاتقلا لوقي هلو
 ارش طبات لوقي هلو

 لكملا ريسالا لالغا قاطإو #« هن لهست قرد نبا ندعو

 ةميظع ةعقودصأ مم عقواف هل البا اودرطأف 2 دسال را اوض ىعةمدحس نم مول ناكو

 هموقل هيلا رذتع كناصق 0 هيف لاتقلا لاف هب اوذاع يقدح موعبو ةيلهاجللا ىف

 يف بوا_طلا ضرفلا نم نسل تالذ ناو. اهوا انبهاه ذآ مو ءراحت ناش ل
 هيف تءّمح ىذلا برعلا كالا ةره يف قو كم ءرراَشو اعل انه 0 ذب انما تافكلا اذه

 نراك كل لو 46 عع ينباو فاصتسالاو ليدعتلا ا هليحسو اهراخاو اناث

 2ع عسساب  يقاغالا - م ١

 غظك لا 2مم مرر رش ااااةااش1 1 212تتتلاتتالففلافاف222222222229932222-0
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 اههاك تع ءائس أ اغلب ا الا

 مكلم انأ الو 0-3 ا

 هضرىع ةلاقملاىرذم نك ت تا

 ممرتف ليباذلاب قبب راج امو
 راع - دقو نا“ لرتاو

 0 اموب سمح او

 يدوا ةمبمأاب يراح عاضاذا + 10 مضل فايف كو

 ما لذو ينع ل ىف

 مرضت ا جفرعأا قيرح شارف

 مترتملا ة_-حودلا دوك امد

"5 

3 

* 

3 

 مهغمملا الو امو» هتمالظط #©

 يركتو ينزع يتايدر اه *
 ماو دبأ لها مهم نينارع *

 - عاطتسيناام سءشلا عم »

 ظ رعشلا يف مهةا عا لع هاا امدح ت1 ةريثك راعشا دسالو ةليوط ةديصق يو

 | نب ملاذا داو لالا هاش نا لئابقلا ءارعش رابخا عم بدنلا تانك 16 د اهراس

 | يبد هللا لودر نع يور ه٠ لغأ الف دعا اماق اهلسأف 9 نب ديزي هنباو وه مالسالا 25

 | ةريسي ةياور هنع يورف هنا ديزي انو كش ىقرام ل ةريثك ةناور هلاو سو هي هيلع هللا

 أ دلاخ يبأن ب ليعوسا نع ديزي نب دلاخ هنع كلذب ثدح همالسا رب هللأ دبع ن.رير> 10

 0 فريق نم لحر هءمو زرك نب دسأ عسأ لاق هللا د.ع نب ريرح نع وأ نب تي نع

 | لاقق ةئتلا ءذه كا نأ نم دسألي هل لاقف اسوق سو هياع هللا ىلع يبا ىلا يدحأف
 | ليج ليجلا لب لاقف مهما انآ ليجلا هللا لوسراي اب يفةثالاقف ةأرسساب انابجم تينت هللا لوحات

 | رمهأو ةارصت لما مهل 18 ىلعدا هللا وا دسأ لاف ريع رمق 0 ا يحب رمسق

 ىوراغع تدك أ نأ هرك او ثيدحلا اذه ْف لوقا يردأ اموز 1 دساسب قع يف كنيد

 ظ نيفصن ةيواعم عم هنا نكي ءاغدلا اذه هل اعد ناك ولو 0 هيلع هللا ىلد هللا لوسر نع

 زراعو دلل 5 هنملي دلاخهنبا ناكالو هياع هللا تاولد بااط ينأ نب ىلعنينمؤملا ريمأ ىلع

 0 يور 5 يملا ر 8 قا الاوت ا هحبق هرابخا عينش نه هرك ذ ءاسام ىلا كلذ

 هدعو ام رانلا ن ه هدعشم 7 دقق لقي ملام هلاو مد هيلع هللا ىلد هللا لور ىلع لاق

 هنبو هم ناكو هللا د.ع نب دسا كلذ غابف ةعاضذق 0 هللا دنع نب ع ناكو مالسلا هلع

 نا اومحز رذ ادحتمو هل انواعمو ريرخل ارمدان هموك نم سراوف ف لبقأف دعاس ا ينعأ

 ظ د انادح هل ليقف هفاخو عاب رآ حالسلا ىف هباحصأ ا رير> هارف هباحأ 8 لبق ال ادسأ

 هللا دنع نب ةدعجح لاقف دهسا لث» اقاع مع نبا ل لك ىل تيل رير> لاةف كل ارصان كءاح

 يمل نللما دب دفالد كني عارتلا

 هشال> هيلع تنار دقو اريرح » 3 017 نه ءر 03 شضكر كرادب

 هك اوك ئراوتال موي ءاشغت #* ام دعب دقعلا هب ىخرتساو سفنف
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 ةيراحم ذأ 4 ةلهو تاكامو 4 سنن لاما ىذ زك نباكاقو

 ةهاذم هيلع تعاذذا ١ ايا « هتس لذلا يوان اندهجا ١ ىلا

 هحاور تنض لودحملا ىدتل ا اذا# اءظعم لمحم ىهدلا لازال ف

 دقو ملسو هيلع هللا ىلد ي الا ىلع هبا عم همودقو ةءالس اتركذ دف 5 نب ديزي ام

 تعمس لاق مكحلا ىلا نب نان ع ارا رش نب مشع هركذ ائيدح اضيأ هنع ىور

 لاق لاق 1 نب ديزي 0 ا 0 لود هنا و را دا , دلاخ

 0 انوناشلا مظع نعلايف اعاطم ناكواوب ناكف ماشلا ىلا نيءاسملا ثوءإ يفرمع "1

 مأشلا م نم فقالا ةع راف دل ديزي هيلا واعم ُثحا هددت سإ روح نيح ةبواعمىلا

 بطش سانلايف ماقنيف مويناكاملو ًائيش ثدحي ملوةيواعم ىلا فرصناف لتقدق نامع دجوف

 زذ ةمامع هيلعوماق هنا عضوملا كلذيف هريخهنع يورند ركذف امف.مهضرح ةروكذم ةبطخ

 دقو رك هللا ىلد هدب لع ةالصلاو ىلاعت هللاد> دعا لاذ هفيس مئاق ىلع وهوءادوش

 ا معي هللاو ضرالا نم ةعقرلا هذهيف انيدلهأو اح نأ نعوقجلالا ءاضق را
 انيرح يف اولزن يت> انداما رظنشو انتيدل دانت ان وعدي ملو انقيو انوعابب مممكلو اهراك كلذل

 انكدقو انناسنو انيرارذ ىلع مههافط نمأن انف ًامافطو ءاماح موقلاب نا انماع دقو اًننْضِسو ظ

 لل اناف ةيح انلاتق ادغ ريصي نآىلا رومالا تراص يتح ان وج رحأف انثيد لهالتاقن نآسحنال

 اذه لبق تم ينا تددول قلاب ادم ئسب يذلاو نيملالا بر داو نومجار هيلا انإو ا
 مو اف افكت مث مظ اعلا هللاب نيعتسنف هدر دايعلا عطس 1 مث هللا نكلو |

 عم ناكو ىعد هنا نولؤق, بلااثملا لعلَو كا نم تركذ نم ةهاس ديزي نب هللا دل نكت |

 ىخ بره لتق املف ناورم نب كلا فيعاةفالخ ماي هتظطرش لع قدس الا دمسساوا 000

 ةنيدلاب هللا درع نب دلاخ أشنو هئمأف ةعاملا ماع سانلا نهأ امل هيف كلملا دبع ةيناملا تلأس |

 يقعءاسنلا نيبو ةعربر يبأ نب ر.ع عم يدعو نيثخلاو نينغملا عسبتتو 00 هنادح يفزاكو

 ةعدر يبأ نبع 5 داق يرق بعصم لاقث تيرا دلاخ هل لاقي ناكو نولا للاسر [

 لسرت, ناكو يرسقلا ادلا يني ائاف ىرخلا ت تكا كاقاما تيرا تكدر ارا هرعشيف |

 ينريخأو همعنع ريب زلا نع اهعهريغو دزه نب دحمو يحرتلا كلذ يريح ) ءاسنا ن0 ١
 موتتاذ ةعيبر ينأنب رمع اهب لاق'ىدعنإ مثيبلا نع ىرمعلا نغ يناركلا ينئدح لاق ىلا
 ناك نيتللا-دنهو ءامسأب امه اذإ هرمش ىف رك ذي ىذلا ىرسقلا للا دع نب دلاخ همدو لا

 دلاخماقف اوراعمو ءامسلا ميد 3 امهعم اناحو امهادصقف نايثامي اهو امه بيشي رمت

 لود, كلذيفو اوقرفنو رطملا فك يت>هل نيدربو ةفرطع مولع اوالظف نيتأر ءال ناتيراجو

 ةمربو يلأ نب رم 3
 لللللللللللللسلسلسسسلسسسلسسس 22 _ _  صطقيبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبيبييييييجيجججسسسسسسس ب77777 ب ل ل للجو
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 _ ا 0 تل 15:81 ا 32 7 ل اس هس ل لا ا ع تدع ل نحلل هوت حماد دع

 قطنيسيلام قاطنت-|امواهافس *# قرقرتملا كعمد راد مسر يفأ

 قاح صهدلا ىلع 0 ملاعم # رسحم ىذغفمو عمج ىتلا 0

 قوشي ام رادلا مسر كرك ذو * اننامز نميضم دقام ا.تركذ

 قوم ائيلع هردكي مل انا * الكو ءاذملا دع ان اناقم
 قات 5 ناسع تحب 4 8 تنك ءادعلا# اقل يقعو

 قوس اذا نزح 7-2 نن ةلل 2 ءذدب يش نسحأف

 هنا ىاشولا ركذو يملا ى4نع يلع ولاوةبا.سلاب لوا لية فرق دعا تاب الا نع يفءانغلا

 زب | انثادخ لاق يزورملا ساب داون ي نه لاق نابز رمل نب فاخ نب 01 0

 هوانا رع او ةعيبر يف ن١ 0 قيعول ن :ارضَح لاقةثئاع

 ش ادغ 4 5 ًاياف 6-1 صو 2# ةممدق اهالأب 0

 اددةمناكناوأ: وزحناكناو* الكان ناك نا لاكثالا ىلع هنعأ

 كانئح دق «ادغ 5 انت ايلف # كلوق لاق اناني دعوم ياو لاق كدع وم انئح دف قع ىنا

 ىغعم * قداص ريغ كن ا ىلع فرص 1 كلوقيف ادا كك نا و حربنال هللاو كدعوا

 لاق منها نب اص نب 1 0 د ل دلال ره ىيرطا دلاخ .ةقئاع نب انلاق 2و

 ينثملاو يازطا نع هيبا نع دامح نع ديز»٠ نب دمت از قد نع ناتج اانادح

 كانه اتساحف ةونيف قرقعلاب امه هزمنم ىلا بابرلاو دنه تد>رذ اولاق م نب دممو

 نيثنحلاو نينغملا بحصي ثنؤم مالغ ذكموي وهو ىرسقلا دلاخ اهلا لقا مث 2 ادم ناندح

 هاتقوشتو ةعسر 50 هم ا 15د اءملا ساحف ءاسنلاو ةعيبر يبأ 3 ب لبو

 نه ةعيبر ىلا نب ردعب انتئج نإ كمكح اندنع كل كلذب فرع ناكو تب رذاي دلال اتلاقف

 ١ انآ دو الاف دل لوقأ نأ نار كفكف لعفإ لاقف هلا كب انعب انأ 5 نأ

 (000 |! وةروص ندخا قائاول تارغالا ةسنل نطو ركيزأ هرمودنم رسيف انجرخ

 دقاوط تاي>اوصو بايرلاو دنهىف كللله هللاقف رمعىلا دلا> ءاحف هعم كلذب حزونف لاح

 لاققاتشا نمئاقل ىلا ىناهللاو لاق امهىما كلنامكو كننم رذ> لاح ىلع ققعااىلا ن>رخ

 باعالاة مع .م هعتوةيفاح ابا سدلو رمت كلذ لعفف نملا ضلع و بارعالا ةسباسلاو ركتتف

 انيلا له ناقف هنفرعف سو ابيرق نهم فقوف نهبلا راصو ديج ريغلحر لعل ادوعق كرو
 نسحاو كفرا طأام ىلا ىعااي هلناقف نهدشنبو نمد لعحو هدوم خاناو نهءاحف ىلا ىعأاي

 كتماعع رسحاواتلا لزنادنههل تااقخىل ةلاضدشنا تئ>لاقةيحانلاهذه ىلا كبءاحاش كداشنا

 كاي كلا ارو انلع تلتخا دف الر تسل نال ساو كتان اف ع ادقن اةليحو نع

 0 03311 716-71 1 م 5101 ت1 ا 0 100 ل 2 ة نا ه دم كتل صو 0 و كه م مع دس 3922:
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 نولا لزنو 0 كل كسالم 6 دق كرد اح أوساىلع انتثط لاقام كلل لاق يت> تيرا

 ةعمر يبأ ناار مع ا اوقرف مم م 20 0 نوعم ثا

 هس وص

 اعملي سراود تايلح ناعمب * اعبرتملاو لالطالا فرعت 1

 اعدعز ء اكنو اليو هملاعس .* تلدب سمقملاى دا و نم حرسلا ىلا

 اعدعفم امدق ناك ادا وف ناكن # امدع علا نرب#ؤا ناحنيف

 اعدصتب 0 ملاذاو عليج # يوطلا اذا دنط بارتاو دنهل

 ديعملل ل 0: ليش تاسإالا هذه يف ١

 ان لكأ عاب سما ناقو ن 0 ا ناف رحلان ندمت

 انيعإ نقال اعارذ سه جي ممل ىوبلا تاكل ل ذر
 ْ هكا كلذ لدم 0 ينئادملا ن 5005 ثركلا نيا ل لاق ل نسحلا 22 ا 7

 لاش ور نه سد قلا دبع ةيلاوم ع نع اَهبأ ناك هللادبعن: دلا دج صماعنب زرك نا ىنثما نير معم ١

 ندهاكلاق ث 0 4 كَنع موق ناكذ سوش ديع 4 ترفطفق بأ ناكو ءاعع دوه نم 1 نا 1

 موف ناكفةع 0 دهاو هيدخ اف بهو كردا ي> دنع ناكف ةيهط نم موقل هويهو

 مسايدامسز 2 ا تدلوف اهماصأف ايغل تاك ا | لاشو بارز اه | | لاش مهأ ةالوم جوزو ا

 ىلا اوء>ر احلف هوقرعف هبأو م رع قلع ري من وقت ةعام مهف تناك( ةقرل هيرو

 4 8 6 الع ا ا يف مهعم جر 2 > مف كزي م هيلاوم ىلا اوراصو هءادقاودخا

 كلذ ىلع هيواعو مولا يعدا من | ماقأف م مف لف ءاخ هاو ةسفلا ي رتذاق تحملت ب د 0

 تأ هئنع نال كلذب ىمس ةعقرلا وذ صاع وبأ م هافنق هيام وب مهل كاك لا 3 |

 انراه هوك يف ف ا لزق قد كب كو سوش ديع نا وهو هق رك امطغإ ناكفذ /

 عم نيرحبلا ىلا برهو هلتةف يمحسلا كلام نب لاتقال مع نبا ىلع بثو مث ةعقرلا يذ نم
 ف تام نا ىلا هقحات الو ةلحم ا نب دز هنأ اعأو تام ةدم ماقأف رادعتلا ١

 كلذو اهوفم اتاك ناكودل بتكو يروفلا ةماس» نب بيبح ىلا يخ٠ مث ديزي نبهللا دبع هنبا |

 يزرسقلا هل مسوو ناط.ثلا سيطخ هل لاقي ناكواف رشو اظح لاف نافع نب ناع ةراما يف |

 ا ظع قح هيلع ردقي رف عتلا دشا ١ كلذ لح هتف سا يف اليخ كالعلا نس ا 7 ْ

 يف هل لاتقلا نب سبق لاقو قارعلا ىلو مث هتنرم يف دلا> ناكف وه تامو دلاخ هنبا اشنو ْ

 ينعملا اذه

 يردن ف ورع هبللا كل ولان باو »2 زرك نبااي كفوا منهو

 ىميحسلا ةعسر نب ري لاقو |

 متزملا ىف سقلاديعرادىلا ان اهزعل رمسق نيمهشلا نم 70
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 َدْيَغ دنع مالكرصن ن يدوم يللا نيبو ار ا 0 نب هللا ك دع نيد و عونا لاق

 منا كاف ىع دقف تكسا لاقف سقلا ديعأ دنع تنأ اعاهللا د.ع هللاتف ناويمم نب كلماد.ع

 لاَقف صهدلا عطلَو ريخلا نءكن ن :دلا" 6-0 نيدصا ن ءاانأ هللا دمع هل لاف كسشن فرعت

 هان مث هيلع ردقت الف كلذ لم مور كارا كحك دف قا دع تنأ م تبشل ورم كال 4هل

 كرا نفل ون رحبلا 5 ع هللاَقؤ تيدمحح ىلا خق مث ةدماهب ماقأف م 5 | ىلا هللا دع نا رح

 رح تاي لع ناك هال ريصأ نب هللا ديع ي- وم 5 لاقام ه رعد مى كلما دبع 0 مهم

 ريصأ نا يسوم وبأ كلذ يف لاقف هلثق موب دتعس نب

 رجم يذءانبأ 5 نمطئاشولا ن وبأن نإ ةلواطم ق مو ريغ تن راح

 1 قلاد.عل دينع يف وس »* مكفرعأ ناطحعق ا 2

 لا 00 ناكلاق يبل 8 نا رم نب هللا دع راف ) يع املا (

 ىف هاهم كلسف هللا دع هبا اشن 2 كلذب افورعم ءىث لك يف سانلا بذك ١ناكو ناطشلا

 ورم لاق عَ ند كلذ ا ةيقاناك ءاذعءسو ةسانر نآالا ةعامجا قافف كْلاَدَع ان مل تذكلا

 ا 3 وخأ هللادع نبا ليعوسأ مدق ذا كلما ديع نب ماشه تان ع سلا قاف ديزنب

 يخأنب اانا ثنأ ن 1 اف اه 1[ ياا ينان لمحو ةفوكلاب ه>ورذو لاعس نب ةريغملا

 2-0-2 0 2 داق يخأ نإ اان تاقف 00 نب هللا دع نب .لم مسا لاو

 0 فىع هياع 0 اءاق 0 0 50 5 ديع 0 دل ناك الاق هل طظفالاو ةديعو| ا

 ا01 0 افسوي حفمو كلذ يف تيمكلا لاقف ءام يتوسط لاقف. رخو نهدف ريثما. ىلعوهو

 بيضملا حامرلا هي هف ةهيضصد 000 نكنملوحارباا يد | حاحا محل

 بع توما ىلا يع ادلاو كال دعا + 9 ءاملا ماع ..ةنملا كل ع امو

 01 مأ هتدج نع ىلا هللاودتع 8 دلاخ نأ كينلا قاعد ةيذك لوأ ل نبا لاقو

 رصن نإ ةعذج نب ةرعرع تذب بليز ىه هل تاقف بيز اهل لاش 7 ينلاغب ة 4م 5-517

 انا ا قدس رواخ:» 5 0 2 تاك كلا لاق ( لاق ( يناصوو 2 رس نيعف نا

 ريمالل تررقا ول هل ىليقف بذكل اذهناو مكل ةدالو انيف فرعاام لاق انومت دلودق خابصلا

 آان دلا ساق يعوق لع بذكلاب رقأو يف سيلام طبنتساو ديق ا لاق كر ماع ةقالوب
 هدّشإ مش دلا> ىلا عفرف هلق يد_سالا سايا نب دابعا ىلوه برضب هللءاع ناكو ىدنكلا

 | لاقو هلَمف شادخ .ىلع دابع يثوف

 رموأ ىنب فو.س-تراجحام دسصقلاو ءا# دلؤ هن طق تراح نكا يردعل

 نب مدس نع ينئادملا امدح لاو ثرحلا نس 0 اندح لاو ىلع 5 نسحلا ( ينرخأف (

 كلهد ىلع وهو دوقلاب بلوطف ىرسقلا دلال امالغ يدنكلا شادخ لق لاق نيصح



 ( هذ)

 هش ماسو هيلع هللا ى د هللا لوسر ندي.ةيل هسشقل نك نينهؤملا ريمأ داقا نكلو 0 ند ١
8 

 (ينربخأ ) ىهمت ادلاخ ىلع هللا ةنعل ل> وع هللا ضرءيداه هاه هش ند هللأ لوسر اق نيلو '

 ١ للاخت 1 تناك اولاق ةبد_ءح ناو ديزي نب يسع نع ينئادملا نع زارا 0 لاق نسما

 0 اذا ذأ نكف هع : | عماملا دجسملا ةلبق روظ يف ةسينك اط يجف 0 يور

 ١ |ولاق 0 اذا :ةف 0 / 2 0 0 هر نام 0 لاقف 5

 لوش نيح كاذب ىدعالا هربعف ةه راك قم نكح هنأ لاَقؤ كلذ ند ل ءارظبلا تا

 :اك ناف

 5 تافه م املع 15 #* هس ًارعلطأ ثيحن د 1

 طا والاب 0 هنف اضيأ لاقو

 داص قدم حاكذلا يف كرو دع امم راتخ ادلاخ 0 1

 دعاق كاحصدو الا تروح اف ا اه رظب قون ترج يي ولات

 51 ديع لك حكشيو * بوعل ةييشأ نك نكو

 1 4 بك ىرسقلا هللا دنع نب طلح ىل لاق كاف 3 نبا ينوخحأ و هريخيف ( ينئادملا لاق )
 ةريسلا 1 ا مه وم عمال هللا هعطق همك لاو 4. - ا امو ريذ» بسأاب تا سنلا

 يف ه ءارتنأالا ال لاق ه رك ذا ه.لعهللأ تاولد لااط نب ىلع ريسنه: 'يذلا يفر 3 هناف هل ت

 5 (ةدم .ءوبأ لاقو) نام را ىلع هللا تاولص رموحيكو هأالو نَسَو اكل ا 0 مسجلا رف 2.

 )/ نآ امامكقحاتاطاب بلغي ك ىلا لاقف ربتملا يرسفلا دلاخ دعص لاق فالعلا ليذهلا وب أ ينادح
 | نيماسملا ىلع سوملاو يراصنلا ىلوب ناكف ةيئارصن ها اقيدنز ناكو م 4 بضغي نا مكر

 1 قاطيف نيمؤطن و تل يراوجلا نورتشي ةمذلا 7 ناكو مورضو مم ءاهمماب 0

 1 هم كك تدق نين هولا 0 001 و لوي ل ناك" ى ا لاقو مماع ريغل ال كاذ م

 ا قد هيب نكيدو ةريره نب ةدمد 0 سار هيلع لذخدو لاق مأشلا ىلا اماقنو ارح 0

 دلاخ هل لاقي ىلهاع هل ناكو ينئادملا لاق رانيد ةقسن لك, كلو بلاط ينأ نب ىلع نملا هل لاقف

 هيلع هللا تاولص بلاط 3 نب ع اما : سلا يأ َس ف هللاو لوقب ناكو ل نا

 ْ حاملا لثم خاقنلا بذعلا ءاملا لع نم ريع .الااعأ هل لاقف مزز ا انتكر مظعأ اعأ اموب هل لاقو

 هيأ لاق اما تايد قف هلءحةسا ىرمسقلا هللا دنع نب دلاخ قدزرفلا يلا لاق ةديبع ينا نع

 ذامدناسغوا انثدح لاق يعازألا 0 نب مشاه ا نال ما مزهز يح سا ناكو جاحالا



 00م

 نا همذا وا يناطعا نا هلام نع هعدخعاف كئلا نب كئلا ىتأ تاق دق كب ينأك قدز رفا
 راعشاب قدزرفلا هاجهف تكا ف ينمذأف ًاثيش كيطعا تلو كئاحنب كاح انأف ينع:»

]| 

 رعلاب يذلا لماعلا لزعي * قىت> مؤالاةلي# نم ينل #

 قاتملاماركلاةرسايف تدع * ىلو نيقارعلا لماع اذاف ©

 ةيدويعلا نم ءافتنالاو نعلا يف هرن حيحصت كئاحلا نب ثئحلا هلوقب دلاخ دارا امئاو لاق
 نوديدلاخ نب ديزب ينباام لاق هنا اماشه غابو رضض» ىلع ةيبصعلا ديدش دلاخ ناكو رح لهال

 نيعباتلا ضمن ذخادقو ةكعبط>ولاق قارعلانءءمايإ هلزع مهد كلذ ناكف ماشه ن 0

 يذخانم متركناام ينئاب دق لاقف هوركناو كلذ سانلا مظعاف يعرض نا د دس

 ارحح ةيكلا هذه ب تل ل 2 و ةيراخ نمو َنيْئمْولا ريما ودغ

 ةديبع وبا ينربخا مالسلا مماع هلاينا نم هللا ىلع مر "1 نينمءوملا ريمال هللاو اهتضقنل ارح>

 هللا دينع ىنثدح لاق ةيش نب رع ينثدح لاق ىرمصملا نسما نب لضألا انثدح لاق يفريصلا

 ملسو هيلعهللا ىلص ىلا ارك ذو هللا دنع نب دلخ لاق لاق مله نب ءاطع ين'دح لاق باح نبا

 يلد ينناانم اا ضرعيو هلهايف هتفيا> وا هت>ءاخيف ىل>رلا لوسر مرك | ايا لاقف

 احيا.هللاءاقسفءامىت 1 هللا ليلخ ميهاربا نا لاقفاموي دلخبطخ ةديبعوب | لاق لو هيلع هللا
 يذ ةنيب ارْثب رفح ديلولا ناكو اخاقن ابذع هاقسف ءام هللا ىت-ة-| نيئماوملا ريما ناو اجاحا

 ىانلا يريل مزمز بنج ىلا ضو> يف عضو اهءام لقني دلاخ ناكف نودلا ةدثو يوط

 انثدح لاقىدسالا نسحلاوبا قربخا مويلاىلا ىه نيا ىردي الف رثملا كالت تراغف لاق اهلضف

 ةيمور همأ تناكو اهيدنز هللا دنع نب دلاخ ناك لاق ةشئاع ع عباط نوءّم نب ساعلا

 لاقفءاد و -ةمامعدسأ رىلعو سامع نبا: ىلو«ةمركع اموبإ ير ؛ هال كلما ديعا مهو ةسارصن

 دوس وحراليباو همالوهءاع للا تاولم بلاط ىنأ نب ىلع هيثي ديعلا اذه نأ ينخاب هنأ

 همالسوهيلع هللاتاواد ايلعنءادقو هع.سنم ( ينثدحو لاق ) كاذ هدو و هللأ

 هددت هاب حوزو ب باطملا دنع نب هللا دنع نب دم م ن تلاط ينأ ن ؛ ىلع هرك ذ يف لإفف

 و[ لاقو تادعلا هحو رع ددجو هزخاو |ذلاخ نملا 7 0 نييطاو قدا داو

 مشاه ينب ةلوديف حافسلا ساعلا ينأ 2 0 قى قسما كلذ و ةديبع

 1219 كاب يب تسيأ نينمؤملا ريمأاي نافع نب نامع ىلوم ىعاشلا سامحال لاقو ممسو مهمذف

 00 وك كبد ع ةمهأ ينب نا بسن يفتي 0 عمت هل 3

 را ىلع اريمأَللا دبع نب دلا> ناكيااكلا نبا( لاق 90و رك رف هلا كماو

 دبع نب ناماس ىلا ييشلا جرخن 1 ار يباف راظني وهو بايلا هل حتفب نا ةيدملا



) 5١0 

 هقطام يبشنا 3 الخدو سانا نا املف ةهدقر حاف با ملا تددرتلا فداصف هوكشل كلما

 لوش ل قدزرفلا تثوو دلاخ

 امنيدن اشيرق رسف تياو ىت» # ًادلاخ هللا مرك أال ًادلاخ اولس
 شا رو كالتف »** هادلعإ كاذ مَ هللأ لوسر لبقأ
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 اهيمس 5

 « اهننح يده مالا همأ اف *« ًادلاخ لاىدهالءاده انو>ر

 قد هدب ليقيو هدفي لاز اق هدنع باوملا نب ديزي ناكو دلاخ دب عطب سماو ناماس ىشخ

 كلذ يف قدز رفلا لاقذ هئيع نع ىنعيو طوس ةدام هب رضضب سما |

 رطقلا ل.س نمهنالم-اام سب اش# دلاخ روظ ىلع تيصدقل ي رمعأ

 ركود نين ولارتعأ يطوو « .اتاظنك نورا ك0 0
 رءسااةجردحملاب ءازج تيزح 8 امناذف تينا امف مل كسفنف 0

 راو نينا ف لول ثتذغ * اهرظب لاط هارت ا 2

 ولا يف رفلاىلاءا>تق كفكب م تفاح دليلا ندير الولف ظ 1

 :, يرسن ةرهاظ ليالامو<#كترا * ةلود ةيشن|لاصدقل يرمعل 0

 ًانايبا قدزرفلا هيف لاق ط_-اوب قارعلا رمن رفحو ىلو املف قدزرفلا ىلع دلاخ اهدقحف ||

 كرامملا ريسغ مؤشملا رهملا ىلع * هقح ريغ يف هللالام تكلهاو 0

 كلام رهظ يف هللا قح كرتتو « مهر وهظا اا 1 رمضتو 0

 3 عقرملا 5 عرسال ١ لاقيو لاق 5

 تال ىلا عشن 5042 ضو د روش دعا كرابلاب تل 5 ا

 7 مح 3

 با 0 ريفكو#* هنع نحرلا ةنيخ تبذكح ش هير ا 052

 نجسلا يف قدؤرفلا لاقف كرابلارةجيف كيا تاب هلع قتعاو هس قدزرفلا كل 0
 ادلاخ كءزئ هللا كاده لحسف # ةلاسر نيمؤملا د غابأ ٌ

 ادام اة ممدهو # ةهمال بياصلا امف ةعس ىفب ٍ

 وحهي قدزرفلا لاف هقلطأف قدزرفلا قالطاب هرمأي ديوس نب دلاخ ىلا ماثه ثعبف ||
 يرسقلا دلاخ ]|

 دارس ىلع ان * ةيطم روظ نحرلا. لل الآ
 دحاو سل هللا نأب نيد # 0 ما موب 5-5008

 نب هللا دبع مش لاق ىنئادملا انثدح لاق ثرحلا نب دق ند لاق ل( نرش ا

 همدّقف ُّط ن+ ل راع روب ب روصلم مايا 2 هللا دسع نإ لاح يناذ.هلا شايع ا

 نيك اننا ان سما شاع نبأ لاف د رودنم هل لاف هيلع ا روصنم ىلا ١ ١

 ( ينئادملا لاقو ) ىعد ىلحبا يناذ_هه ىلع ايدك رمدنتسي ىلح بج «بفو برقعلا ةيقو

 (رشع عانت قاثآلا
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 هيلع غركو لدأف مدنع انكم كلما دبع نب ماشه نم ًابيرق هللا دبع نب دلاخ ناك هريخ يف
 نيمؤملا حأ كيلاجاتحا اذا ىنباي كب ف هل لاقف دلاخ نب ديزيهبا ىلا ًاموي تفتلا هنا يتح

 كلذب ينأدح ينئادملا لاق اهلمت>او ماشه 06 4 بضغلا نيف ي هيث ق ولو م6 داوأ لاق

 اذا ناكو لاق دلاخ نم اذ_ه م.ف ماشه لارا لع اأو 10 ماشه ىلوم ميركلا دبع

 رطبلا اذكه نأ ماش لاَقف ماشلا 1 نم ل عوف 0 نس هل لاق ماشه 0

 لود>الا لو: اذام لاقف لاح 0 كرك ذي كنوذاو كيبأ ةلو كدعلل فاككلا كألا

 دق لاقف يماثلا كمأف ءاقملا نبا لاق هلءاف لاق ناتفشلا هب قثنت ام نكلو هللاو ال لاق
 هياع لخ دف مهرد فل فال. رضع هتلع تغلب تح ةريثك اعايض لغأو هنع كلذ لك ينغاب 1

 اذه ىلع نوريصي ال ءافلخلا ناو كتلغ ى وس فلا 20 دنع نم رك 1 كما ةلغا تعلن

 لاق مأ لاف نعت 06 لد 1 دق هللا دنع نب دسأ ىخا نا دلاخ هل لاف ردحاف

 دلاخ ناك هربخ يف ( ينأ ؟ادملا لاقو 7 هدحم الف مهردلا هيف 5 ناك موب برفذ هعد ثحنو

 فالا ةرمثعل هل ل 00 ةمرد> هب هل 1 هيلا دقوف ماعطلا لك الح هللا دبع 6 ا

 ٌَكَص ىلع ضرعتال نزاخلل لاقو هيضغأف ًاركنم الكا لكاف هب ىتآف ماعطلا رضحو مهرد

 بهتو هخبطم يف هيلا جاتام لك ادغيرتشت لاق ةلحلا اف كيو هل لاقف كلذ نزال ادف رعف
 ةفايض يف مويلا كنا هل لودي نا دلاخ لك أ اذا هلابك ع يرسل يتح مهارد خابطلا

 هل عئصام باطتساف دلاخ لك اف مهرد ةنامخ م مايف بطحلا يتح دارا ام لك ىرتاف نالق

 اعدودلاخ ايحتساف هريذاف كا 1 هل لاق نالف هفايض يف را ه7 كلا خابطلا هل لاقف

 : راحتلا ضعبل ناكو )»ع لاق 0غ هيلا السني نراخا ساو هيف عقوو ًافلا نيد ا هريصف 11

 كل لاثحأس هل لاف هريودلاخ باو لدحرلا ذالاف هيلع دلاخ ءادئتنا داراف ند لدحر ىلع

 اولا ذأ لك الل َدلاَخ نلج املق:لمفاف لاق ًادبا هلع لخدي ال ةلجم اذه سما يف 1
 ٠ جرخاملف ادلاخ كلذظاغف | 0 انساك اك ليست اكتم لف ا دلاخو لذ دف رحاتال

 ال1 هنأ عال يفا للا لاق هيلع هيعدي نيد يف نالف ىلع ىدعتسي لاق اذه يناثأ مف هباوبل لاق |

 ف 000 ( لاقو) ةيحاص ن نع هدب ص هَ 5 بحاص 3 0 اذ ديالف بذاك

 يلف مزمز هل لاقي باغت نم دي ناكو هيلا ا 0 اذاذ هلازابس اي 3

 امأ كاحيو لاق ةلكه ين هريضح دق لاقو هتطخ ا هلا هيلا ماق ريالا ىلع يطخمي ماق

 اذا ناسحاق ينريخا 0 اماه لاق ا» هللاودباال لاق 00 ين يفيع يف هنبع ناطيشأا ىرت

 | ا لاو ءارألا طاب لاو ةلرأ لاك كوع 3 هي كفو هيسأو عقر مث فاس

 0 «هللان ذوعأ لحوزع هللا لاق ماذهربالا 7 اموب لاقو ( لاق 0 هبر يوس 0 ده شخ سا أ



 نا

 عبو

 لاف 6 0 هرو8س مزمز انأاب ىلع حتفاف مق م يا كامو 4. اع عر 9 حر ناط.شلا

 يتلا هظفح اعاو نأ ملا لم القاع طق 3 ف كنل ومال ريمالا مم . كيلع صضف>

 ددع لب را لاق ىلا توقعل 3 يندد ) يي ايلا لاقو 3 هللا 0 تكف لاق لاحرلا

 2 لاق 0 ثف دق ءانءلا ناف كربغ كو قح طربقلا نءاركا روعأ ناب عاب ناي رءال هللا

 للا رظاف هب هيلا ٠ نا هعمل 0 نوه اح هروح ا تام هدانا دؤ هل لاقف : ىنل نعاف عمل ناو

 طا ربلا نأ اط لاق 3 ا اه اعدؤ بهذلا ءام 0 ع ما ادد ءاضيب نهم ةدحاو

 لماوأل ممأو يحرر ييفلا 3 + لا انعا قىح دلاخ ل

 م هريغ لإ اذو ل كد لاقذ

 اطخلا ددع يف هللا باون يحرأ « ةيشع لك صاصقلا ىلا حورأ

 حورب اهلثم امو ال لاق كيلا حورت هذه تناكأ .دلاخ هل لاقف ىرصملا صاق ليقأو لَ
 فارشاب هن هيلع لمد صاقلل أمهو 3 2 اهنع 1 0 بان /ا اهالومو اهدس كن كاف َّكا

 هللأو هن طخ َّ كلاغ لاق ( ين'ادملا لاقو ) رائد قل 3 اهارتشا يت َجَ> اهددرب مف ةفوكلا

 كن اةنارصنلا نبااي ىنغلب هيلا 32 اد طا ايان كا غابف ىف مشي 2 قارعلا ٌكراقاات

 فرت .فكو كفرشل *ىثام هللاو تقدص تلق كفرشب اك تمل قارشلا را

 نم نع كينانام لوأ نأ نطال ينا هللاو ابأ هللا ةللعْلا ةلقلا لح كا 0
 ناوذص نب دلا> نع ةيدش نب بيش ّ ا ) ىنادملا لاقو ) كفن ءمىىلا كيدي دش

 كلا : ن١ ديزي هنا لتقو 0 ءو ماشه 0 قى 4 كل 0 كل مل لاق م مالا نبا ا

 تاطاو هتيدغ اموي ماشه ىلا تا>دف هنور# نادصلاو هب دش دق اطيب رش هلحر ف تا ٍ
 أ
2 

060 
 ادلاد 0 لاق لحم | يدع ىدنع ذلاو أبرق ىلا بحا 0 برو دلي لاق

 كعاش نينمءوملا 0 تافف لي كلا 218 لل نوكش عفشأ نا تو>رو 00 يرتشلا |

 2 5 كَ 1 ادلا> نا تاهه لاقف كنم طرف ام هعيدأ دقف ةمزصلا فانئتسأ نه |

 ينزلاللبسلا ابو حربا لقنو ميدالا مش 2افاكملا ىف طرف اف ةءاسالا ىف طرقا 0

 كئيدح ىلا دع عضو» هدنع ةءيندلل الو حاصتسم هيف قد / نييبطلا مازحلاو

 لع قرب اف ان 5 0 0 ا 0

 ميهاربأ نب قامَع نع 2 هاربا نب قحسا نع نافه ا نب طاص ن نأ

 ندد ىنن دح لاق راك 4 نإ ريب زلا ىنسدح لاق ءالعلا نأ ن 9 8 يطاخلا

 اص نب ق .ظفالاو هبا نع يطاخلا 0 0 ميهارب | نع يديعسلا دعس نب ثرألا

 ساحب يف هر م نكن مينا كر لأ دعا ةعربر يأ نإ 0 0 ىطاخلا لاق الاق هربذ يف :

 30 ىف كل له يدحاص ََك لاقف ىل ىل باص يهز هم توند الا قرش : اذا قى هموق
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 او نسحا باطخلا ابأان لاقخ كنود هلت اقف ءدنع "يش هنم ىتب لهرظنتف لزغلا نع هغيرت
 لوش ثيرح تلق ن نسا مثو لاق هللا هلتاق يرذعلا ناسر

 ينو اهوحن ىوهي كشال لالا « اهتدوم يف يسار فيس علان >ح ول

 تاق اذاهف لاق يرذعلا هدا قه 2 هللاو نسحاؤ باطلا انأاب تلقف نسحأو لاقذ

 اهأرمسم كعل ند انهوّدسم ترف نإ اهافغم دعب ىهلس كءئيعأ ترمس

 اهنا تنك 91 اتسمت نأ“ # ”انلا كاد نمالهسو الهات اقف

 6, ةصاخ يريبزلا ةياور ينو ر35-
 اهايربانم" تند :لوقأ ىح *« يضراو< نمىلاحايرلاينأت
 م دع! نم امرحء.صم تامه نب فق يوتانع اهم تخارب دقو

 اهاعئف عان امدلب 00 ند ينيفالي نأ ينغأ 1 ند

 اهالسآ مث ىمفن سايلارءضتو * هل نا نو

 اهاقبأرهدلا ت ل رهدال ساوبأب د اهل تاقو يناعارل تت ولو

 هواي لاق مث م 0 كدعضطف اهاَشأ صهدلا تذل سواي تاقو #* 2 ينتعارل يورو

 01 !راا1 اني !واطس اثيدح تدع ف انك 01 ا رع ا فاما وكلا

 0 ند اذكو اك ةيحان ندرب ليبق ة ةوسا 06 4 0 لاو تدير أ دلا ع اذا سلاح

 ص

 فاعف ندلد الو نين دخ نم حش ارك نيناث نأ كل:لوف دنع. نيف طق نيلثم رآل
 الفةلاض دشن كن 63 وعق ىلع دعس 6 1-0 ةسدل سات لاق كلذ ىف ل كك تكنكاو

 3 اسو يناسأ 1: روردع تملسكا نيس حد وعق ىلع تسلحف لاق نول 2 يت> نرعشي

 تندحش تزل و ! كدامأ ام يب سعااي 0 0 نوندشن "5 نهدشنأ نأ

 علو نود نوم تددلَخَو يدودق نم اف: تفرع 5 اذاف ذه اثمؤب انعم

 اةعوح كنأ لكل هللا كلا ع م ي- اراَنَع اهقلاف ءامع تبذحت اهدي كدق نه تالق

 ىلع ع نحو كت 7 حبقأ ىلع كب. اننايثا يف تيرا ادلا كلا انتر كاعدج هللاو نحي

 يلهأ دنعتحبصأو مايأ 3 نيا ول يدساب تلاقف ثيدحلا فات ندا م ا هدا

 تدصف هآرهاب تصف سقلاو سعلا 'لم هتبأ رف ير> ىلا ترظذ يرجيف يس ارتد

 111 نيح كلذف' شبع منا نع انقرفتفانسمأ نأولا ا كر ى كلك

 امقلب سراود تايلح نطرب * اعبرتملاو لالطالا فرعت 1

 دس وح

 قنا فن كايلي ناول بح ان ع اهءارا تو ءايؤزام لئانأ

 قام الا هاقلث برشمالو « ةذل كدب شيمللام لئانأ

 د# ده .  ن طين دنيز

 ظ
 ا
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 نو

 اتايتياب هجن

 ضيا ضان يل نت نيب ا ل با

 0 1 لزوخلا ١ ١ سيم نش تي ا قاع كي د ا ميز 4

 اولا نس را نع نادال

0 
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 قفشت نييلا نم يسفن تامج دقل# دعا يدلاو نا لئلا
 قوشأ يأنلاو نييلادا -ضعبو * ينقوشيكنمنيبلانا كرمعا

 هذه ىورب نم سانلا نهو رص رابخ أب قهإ اه 0 رضا دما نإ نوصل رعقلا

 يف نك نب رءاءانقلاو نوي راجل ناعشأل رعأ 2 حصر هج ونه كلذتأ ايمو لي تايبالا

 ورمع نع يطسولاب لوا ليقف يملا نبال هيفو ياشطا نعليقث

 2 - ةيس) و دعللان رحص ا 0 ب

 نالمعنب سدآ نب ةفصخ نب براح نب كفر نب كلامدلو رضلاو ى رضا دعلان 2

2 0 

 ناكدقو ةيس انعلاو ةيومالا نيتلودلا يمرض ند 6 .صق لصعاشوه»و ل دوس لاا

 برعلاو رضخلا 5 لم 29ه هلا 9 ا د مداوي 0 تب

 دا م نب | عف رثف جنا ماروةاحاهملا ند م يرضخلا مكح نيبو 44 :ءامىذشا ا ةدايم ع نب ال ضرع

 ريبزأا نعتايزلا كلمادم 2-3 نبد#ت ن نب دوره ْن ءشفخالا ناماسنب ىلع 4-2 قرح 4ع

 (ينئثدحو) راكب نب ريدبز | نععءالعلا ف أ نب يعرلا ةقر م هلر اغا ض١ يزاخاو اعودح راك

 ريد زلالاق هيوار لا هتلسأو ل رقه كلذ ند "شلك تركذف ريدر هلأ ةباور ريغ خ نه اهريغ اهم

 رخص ناكلاق نوخلا نب لوحالانب ندرلا هن نع ا نه ينثدح هنع نوره هاوو مف

 اعا احش ناكو صاقو م 4م ملف ا »م ا بدن> نب ري تب س 5 0 دما نإ

 بغل كانت ان الو بهذم كنع اهعام ىرحعلو |[ مرش كر دنا بيشن كنا رذصاي هللاَقؤ

 ١ اهل تضرعام نملعأ الف ةجاح اهف كل نكت ل ناو اهكجوزأ لهف ةسجاح اهيف كل تناك ناف
 يل نا هللاو لب هل لاقف ىنيس كنطلاخيا كلذ تلعف نّئل هللا مق اف كتم هئءمسا الو ركذب

 لزتم لزت موقلا تاب اب لارا حك هدع و رخيص جرخو ادعوم هدعوف اهلا ةحاخلا ددشنال
 ناهيلا ثعب 1 كلذ ىار املف مهنع رذص ط و هباحا عمو حذف ساقو ماقق د فيضلا

 ١ لدعي سد ى 1 ل رى دمت و بضغف ل لاق 2 0 ->رو اطراف اف كتجاخل له

 06 0 اك ه> وزوهيلع ين 0 ل 8 1 بضخ“ وهو ندع هل لاش رص

 أمق فق ي قلاتايب الا اهوحمعفدنأو لدالا تع مزن مه :ءلح رق نصح س ع وزن هوملعاف رذصب

 لوش نيح هلوو كلذو اهثذق امو مف

 تردحو نصح لبق نم تام دقو * اها سما.ل م امكن

 نامع يلوه قراط دكموب اهريماو ةندملا ل موقلا مفاريو لاق وهشأ عل ىلع تداز يا

 روص لوي هشو



 (00(0ظو)

 قراط باوبأ دنع ًاساك عفادأ * ينأ أ سانلا م وا انزح يفك

 قئالخلا عزج عزولاب انم اياو 22# :انل ًامايأ نال

 قال ريغ اندنع مرد مايأو نإ ئوطانماعادصنا دل لا

 قداض ريغ انهاه دول ادايز * تف رحت يئيدح ىثفنالتاقاذا

 ساكعوزت نم هتافام 00 و هموقىلا داعو دحلابرضف س كف ذه ةثيلاديلع | وماقًأف لاق

 هلوق رذصل هريغو يم يندشنأف ريبزلا لاق رعشلا اهف لقي قفطف
 اهدوعس اس 2 ا اهديع ةيقشلا سفالا دواع دقل

 اهديقتتةضره تناكيأنلا ىلع * ةنامض ساك بح ن 7 مدر

 اهدي ال همه ل افرض # اهلصو ةاسأو امحرت ا

 اهديزيساالويدنعتعءدوتساا1 « يتديزت1الىهو رصع صدقو

 اهدومصثءوءاروزيفكلحرب * ةلز لعالا تاز تح تاز ق

 اهديصق .نياو ينبع ب 1 « اهبل تضع نا كلل الأ

 اهد_يعيف انل انايلد برقي * اكلا عفن نا ساك اي اكلأ لمل
 اهدوعليذا 53 دب تدعم 31 0 اند دولا ةعول كهام 5-50-

 دحاو ينمي يوذو ىأذو لبذ لاقي اهدوع ءاذا دقو يوريو
 اع را تاز راوح 8 ايم لازإل نيمرلا تا كابل
 اهدوجو سك لحي هيدل__طي * ةتلفناك نا ىهدلايف انن شدعو
 ' 0 يلا طلح اردواكي + ةناخ تعيد د[ اسك ثركذت
 اهديرش الإ ق-# 8-5 1 * اهتوصل ثحتساف ر> قاس تعد

 نك 2 تانج ينم لدا تالا انك يهاف

 "ده انهم < مر نص ونسال خ32 داحس د سكت اك فكل

 001011111 اتا 1 0 0 0 0 0 020 2 2202و 2و2

 هيوهر مولا اقسم

 د 3 م مزن تأ 0 اه ىحة- * شفخالا 5 1 لاق

 ايكو نينيملل كرو انسان »< اعاك ران ,نيمال تدب لس
 اعد راو اهون ىضءاف يشن ه» ابلعو نياك ران اغانع تلق

 اهديصي فتح لبق وأد رست * يندرصي ف:> لة يلوق عمستف
 اهدووع ىعرت مايالاونءانلا ذإ © :ةدوم يفااسأك اننكت مناك

 |0000 رذيص بارض ال لاقي كييح ندم انندح لاق ىودتلا كلامنب هللا دبغ ( يقريخأ )

 هبريضض يذلا دحال سانلا نم ايحّساو هنم طرفام ىلع مدن اهحوز ىلا تراصو ساكل دحلا

 ماشلاىلا اولقتناو هوعابف ساك لهالو هلهالناك لج رف داعم اهب هتديغ تا اعف :ماشلابق حاف |

 لوقب امن و اديدش ءاكب كلذ دنع يكف امتومرصي اه نيعاتملا يأ 0

 اهلمت حايرلاو ينيع عماد * تايساف ساكت اذ ىلعتير سم

 زا 222ئ52ت6؟©تئت©؟ت ت75“: 2 تتش ت22 222 2 22 2 2 2
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 امايسم ضافناف> الا نم ع وءد « تايساف مهاوس موقمهراديفو

 اهليلخ اهلع ىتي الو قيدص * ملا. اهف سبل ييلايللا كاذك

 ماش | وهو لاقو

 ني هلاخ ىلع يسنمأ م 0 عءا# أنادعل ريغأ له يرعخ تيل الأ

 هب اهفلت مل مت اي م 00 * ةحح نيرشعذنم دع ىدبعو

 0 ءلاون'ذولان م ضاير « ابلالظ ت تخف ءاهدلا ةصوخلا هب

 هيلع اليوظ ففقوق ةياع تومي و ابلعأ هرضحو هنم تريشك ننال ىلع ىم ولاق

 ْ رخيصن لاقفا بان ريدقلا كلذ كان اكو
 ظ قاحت ةورذ فاثك الو اا «. ىرآلالو ءادرلا نساك تل
 ٍ قرشتلا ةيحلا يولتن مك * ةبابص نهب يعي زايح 0

 ْ نب اديزي ىلوم ةريص ينثدح ديعسلا لاق لاق بيبح نب دمحم نع كلام نب هللادبع (يرحأ)

 أ نم ةأرما يوري ماوعلا ناكو ةبقع نب ماوعل اندخ 0 دمها نب ريد ناك لاق ماوعلا
 55 نيدعأ نانكذدو لاف هولا ل ارح د عمساملف اهانرف تتش ءادرسامل لأقي هموق

 لاقف ساك تناق اه راف ضم توك

 اهرب موي لف يرحم هلا نم © ةخرو مالسلا دؤاد ما لع
 اهروم نكي ناعيقلا ةعاملب * تدوم واع نو دانا هعقادك

 اهرب رس يكسنم يودي تدهش « يتلو كاذ موب اهنع تديغو

 يكلم وانت قود
 اهريطق امعدص ناذأ 3 تاقف * امل يفانأ ال 0 تز

 ١ دبع لاقلاف حابصلا نا دلاخ ينادح ل اق ريب زلا ينأدح لاق ءالملا أنا يم را ) ينريخا )

 | يف مويلا نيتمؤملا ريمآ يناسب بعصم. نيب هللا دا حملا ناوفص نيدحم ن دع 1 ١
 لوي ىذلان م هيكوم

 اعيجحر الا لئاش تسلق # يرعش تنافا دق ساكاي الا

 يصو تايبالا ىقاب دشناو قرضا ديما وه بعصم نب هللا ديع لاقف رءشلا نا ردا و

 اميبرلا ةئسلاو>اوجرب اك * ساك لآ قالت نا .يجرت
 امورم الا اظقتسم الون * نز حم .الا مانب تسلل
 اهودصاهبتم او ىدك ىلإ © , انفتلا اذا تراطل ول كالت

 ' هلم طرفامل دما نب رخص عز ساكت جوز امل كلام نب هللا دبع ةياور يف ديبع نبا لاق
 كلذ يف لاقو فساو مدنو

 امو ال اقثوم ساكل اندقع * اهدعب للا اهءاعق ساكلا اًثينه

 اهنوفض لع تدتشاو .يلاؤمت « اويل ا ا
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 امنوحو مالا يرق للبت * اعداب كنوذا نا امارح ناف

 املي سايب يتاي وول كنودو * امود ليحدقا يفن تنقيب ادقو

 اير 0 د الا 116 6 ىرالو قعددال تبا ىكلو

 م« ةيمرطم* انل انريدلا .!ذااانا ول

 0 ال يع ده انقيع ةردم انكلو انونط

 2 قرز امو اهتنلا رحم اذ: اكو

 اتوقف لع قح ايطاسب 5 و * انني ثيداحالا فارطاب انا

 اهوصغ تنححرام اماظاحد

 5 وصلا باد ن' الا نينيعل

 رعد لاف ةبايصو هيلا اقوش اطددح كلذناو اراح اهسلبإ |

 قدصت كايؤر نأ ول بجتانل * اهتيأر تعز ايؤر ام لئثانأ
 00 0 1 وع ماسلا + اني" ناك امذولا' الول لئانأ

 لاق ىركملا ةلاديع نبدحم ىنثدح لاق بي.شش نبهللادبع انثدح لاق رصن نب بريح ( انريذا )
 ا | رطعوا 0 هنم عاتب اق دام هلله أه راج ن 5 رجا نأ ةئيدملا يرضألا دعا نب رعد مدق ا

 ا 00 رايس 1 د اءاق ةيدايلا لإ 7 جرن هنلد ت ند كرو ك.ضقاف ةودغ 3 لاقو ا

 عدم نملامأ ةعيس ىلع هو باطهرتب اوت هباط ق 0 ةعامج يف بكر فهرب فرق

 ْ درباذاي تح اهوقسو معاود و>اراو مى نو اع اواك ًافاماع اولزتت رأا نم اودهح دقو

 اءاح ماسح له سانلا ل ئاسإ

#* 

 راملا 30- مما وطاف *

# 

 راع هئفح ف.سو لل-ر ريغو * ةل>ار ريغ مهلا تءلح امو

# 

3 

3# 

 ىرارعاو يذن ينج رو ينع * ميمفدال الا مه تبرإامو
 راك لح مه قرأ دقو بالع هركإ يوراب اوثاغتسا قدح

 مر من رأ لقد

 ظ لاقي ةدنلو 0 1 0 نفترق 5 دق سا كي 0 قا

 لاو 0 معز توا ابأي اموي هل تااقف ءادءء_.س اهل

 00 ءالاأ 3 0 وءدعزا الأ

 مآ تلاقملو

 تو 3 نأ اب ل اق من أريس تءاكف 4مم ناك نأ ىلع اهةّدداف كل يي ريغ بنذ مهلا

 لام وذ هنأ تلاق يل تاق ام اذ نبا لاق ينءاهم ندعملا 7 ٠ ةبارع اذه

 ن* هييصت 3 هيواو و دكا هل 0 اهابا هحوزف هب ينناف لاق كال
 000 ل ا ب ا و د 5 7-41 دل 50-1

 هلا اه تدرااماو

 5-5 رئاكو دما

 ا

 اذه اق ١ زيك ربا ى ا لصف ناري يك

7 
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 لوقي دمحلا ًاهنأف هتمطق م هسأر لضختق مايأ يف دمها نأ
 دو#زبغ دهحو دم> لام نذ « دلو اذو لام اذ ةبارع يس١أ

 دوغلاىلع ينيطمآو ريرشلا ىلع # اثكتم روفاكلا هق_ثأت لظت

 هنارمال لئاقلاوهدغحلاو لاق:
 هرساكيظ علان هؤااناص-يوادت # امأك توءضلا ما, ينطامت
 هرااع وه رث_.. داو> لكل *« هلاف تودصلا ما يتجمت الف

 هرج اش غرلاو زرقلاساربرذاو« ائطوم ءايظلاداطصاتنك دقو

 هراس ةءيشثطاساريف ردوغو # هخرف راطر ال للم تحيا .

 لاقفةحاصيام هنم هل اوكرتو لاملا اوءستفامت انه ديت هل اولاقوتك» هي [ونأق ونبه ج رك انف

 ىتودرؤغلالا.> تااحزاو # الوسر دعحا 8 37

 يوك تتيح قلق الا ن . * محا اير ادهش

 نوح اان صد ن٠ نهنطخو# ا 0

 ينوذ اناحا تنك دق # .ىلو>وةمقادم وذ ينا ول

 ينو.تلتقلوا تفيلا صاب ”# يمقنو ىلام مكتمل اذا ا

 ناَْء نب هللاديعنب دم انثدح لاق راك نب ريبزاا انس دح لاق ءالءلا يبا نإ ىرخلا ( ينري>او > |[

 ىلو٠ نردودمحا نب رد مهف تكرروو تاك لاق هبا نع يرضألا ديز نب ةوىع نع يركلا

 || مقدناوانب قاسانكراملف رص نبا انجيرف هيف انيشمت الزتمانلزتف ريح ديرتنحتو انممنييرسضملا ||
 لاقمت هريغلوقيالو هدفنيال لالا نم امطق هددرك * افصارق ايداح تثمب دقل *لوقيو زجر |!

 لاقو ردد تدب نرد زم رافموقلاقودإ نرد ل ويش“ لايف ءاطبإ عب حرف الاقعتي١ يفا انا

 انا ةةنع تلح رب لع كوم © اسما رف كاستل ل

 اهذاقلا فد يسقلا لثم :* افحا وحافح راصو> قوس

 افحاو ىحزيريسااةدش نم # افراتعاا يعابرلا يرث تح

 هلئاقف ىابعا انني ىفنت نأ ىلع يرتممأ ةثيلا نياي“هل كاقف. كلذ يف وهو ردم كرداف ل
 تس وص انقر فانز يتح هبرضأ

 ىنش ىلع. نحن امك اها تيضت *# .ىنءاسم هقو سما اهرس اذا

 ىنأ لع .تيكبألا درك ذاق جسار نم نم رأ مل ساقي ظ
 ع نع يلع ولاب لوا ليقت مهاربال ءانفلاو يحي رطشلا صذح ىنال رغشلا |

 هد( هبسنو يجنراطشلا صفح ىبأ رابخأ جمس

 لاش ايف رودنلا ىلاو» ند ون ناكو سايعلا ىف كو زيز.لا ديرع 2و رك صفح وبا

 ) ينري>ا ( 1 زعلا ديع هامدو هريغ 000 ضصخح وأ أمن اماؤ ايما انا ع ناكو

 6 عسان ا



 ( عا/بذ)

 يدؤملا رادف ضذح-وبا اشنو يدها ىلاو» نم ةعاج نع برطلا نب دا نع ىع كلذب

 هتغل هب بقاف هب افوغثم جم راعشلاب انعال ناكو تداثو مهدحاك ناكو هلاوم دالوأ عمو

 ناكو رصقلا يلا تداع امل اه«ه داعو ت>وز امل اهم جرو ةياع ىلا عطقنا يدهملا تام ا.اف

 لحتنتف ءافلخلا نم اهخأ ينبو اهتو>ا نيبو اهننب روتالا نم هديرت ايف راعشالا اهل لوقي

 اهراشل اواهناغأ يف كلد'انارك ذ.دقو ءرمش نم اهلا بسني امو هّضعن كرتتو كلذ ضدب
 لاق فافلا ىلعنب نسحلا ( ىنثدح ) روهمثم:توص وهو « يملا ةيعاد يملا ناف سحب ©

 ل ارالأل ىدربلا ىلا ندع نه يدتكلا قتدخلاق يشرسلا بيلظلا نب دعا ىئدح
 «:لاحع كياتتو بئاغ لك نع ءروض كيهاي اناسنا هنم تيأرف ىعاشلا يحنرطشلا صفح اب
 ىلع هتددا ناد>امنيد د> هبعلو بعل هدي> ني هئيد حو سرع هب رق تئاضملا مو نع

 ا ارزلا ءانتأل ةاورم لع تففو «ريح نطقدتا هدم ناواةلع ال اًقوموع تيمل ءهاذ
 لودي ىذلاوهو رعشلا هيفام لقأ هتءلعام ناكو امان

 عوض
 تاولا حوش .رادلادبم نمو د« نحلا ةسءاد تكلل ناف بح
 دكلاو لئاسرلا تاوال> نق #* اضرالو تتعرجلا 2120 م اذا

 بحلا نم ةاحخنلا و>راف املاس اك * ىوه اخا نا تثدح ناف ركفت

 بّملاو هسيف نش رحتلاب عورت # يذلا كموي ىوهلا مايا برطاو

 اهدي رثيتاا يناعملاف رعشلا لوقينا ءىمأ: تناكو يدوملا تنب_ةيلعل ءانغ تايبالا هذه ىفو لاق

 اضيا صفح ينال يندثناو لاق اف ىنغتو اهلوةيف

 سلبا همضضوري هعد مث # بحي بح يذلا نضع

 سش ليلجيوملااذهنا *« هنم كيدي نامزلا لعلف

 سوبعو مه بيبح نه #:هيق كفرصيال بلا رباص
 سوبو مي. ىو ١١ ناف دك-هلا لع راو عاجلا لقأ

 أ هر اةيعاد بلان اف ب دع ام وال ء او ةظحح يل هر د جزهدودسحال تاسالا هذه يف

 لاقدمسى ان نب هللأ دع 5 لاق ىلع نب نسحلا ( ىتريخا ) ةيلع رايخا يف هلسأ تضم دقف

 وبا ىتثدح لاق نابزرملا نب فاخ نب دمحم هب ينريخاو كلا نب هللا دبع نب دمحم ينثدح

 ماللاةنيدم ىل'مدقاءاف ةقرلاب اهفاخ .ناكو هّتيراح ةدرام بحي ديثرلا ناك لاق 9 سايعلا

 اهملا بتكف اهقاتشا

 هس وص
 بكم هي. بص ةيحن * برتنملا حزانلا- ىلع مالس

 بحل رصف زريد ىلا * حيالاب هعتارم لازغ
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 تحا نم امآاط هفيلذ * هش ىلع ناعا نه ايا

 تحاال ا * 2 ند ريسلاو 0 7

 لاقف تاربالا هدأ معدل و1 احاف ةيلع بح اص ي ِ 0 ||صفد ا اأَتَر 5 ماعدباتك هو :

 بدععلا لك بئاحعلا هدو 0 كياتحح .ينانأ 0

 قاع. ىلا عر

 9 مل اذك اذه ناك ولن

 0 ماعم يي كناو

 تراس 1 يكردا

 ككل اع : ىنادش 5 نمايو

«2 

* 

 * نم م ةذادالا تاس د ا ىعرت دادغرب ل

 د هفحا و قافح نم اف

 والا نح يلق رعد ا وم نداو كتكات *

 برس عمد نامكب تكيفان# ١ ياوطلا تفتك دف مأ ينو

 بدلا تايحانلا يبكةفاول «# يد._س اي كؤاقتا الولو

 رهاو تارفلاوف دادنب ىلا اهردح يت>ديربلا قلعاعداخ هتقو نم ذشنا اهباتك ديشرلا 1 رفاملف

 امهدحا نينمل هيف ىنغيلصوملا مهاربا هيف ىنغ نمش ىئاهصالالاق هرعش يف اونغف ًاعخ نفل

 هيف نيعلا ريغض نب ركب نإ دعس نب ىحي ىنغو يعاشلا نع لقت ىناث رخالاو ىروذام '
 فريف> يلعءالو يطسولاب لقت ينان ءاروعلا نب حيلفلو ردنا لمر هيف عماج نبالو المر

 اهلك تاياكملاةذهرصنبلاب جره ىمعالاراكز لو يط-ولاب جزه زر نب نيس ويطسولاب لمر ] ٠

 ءاضت راو اهنم ءاهشا يذلا ديشرلا دنع ايل ناطالا منه نم راتحما ناك لاقو ياشرلا

 يوحتلا نير نب دع قدح لاك اكل دز نال ع 98

 صفح ابأ ترصاف يدوااتثب ةيلع ىلع بضغدي ل نأ ناطاقاا تاك نم ةعاج ىنثدح لاق

 ةفطتمو اعاضرلا هلايو دشرلا لا ذيع هقاردس ارك لا 1 مرسل |١
 كس وص لاقف اهل ٠

 دحأ ىلا فذ هل نوكي نا نم * هيحاص لقعلا نسح. عني ناك ول

 دبالاب رخآ ءودب ًافاكت نا نه «# موك ضشانلا قرا ةياعتناك
 يدي تالا دقوا وسلك دق ا ب ادق ا

 يف هنينفف ديشرلا يراوج نم ةءامح ىلع ءانغلا ت تقلأو اهف تنغو انتا تآالاب اهنا |
 اهلا كعف اهب *هتريخأف ةضقلا نع نهااسو اديدح يرطب راق نوعا هيف شلت 0

 لاق يبق هيلع ثداعأت تودصلا ءداعإ اراؤلو اه ل كل : و ليقف ترف ||
 نيسألا 0 لاق يل وصلا ي + 54 502 ( يف 00 ( تكعام كيلع ا نضع يا مرجال '

 00 :عو دلاخ نب مي ىلع يحن رتل صقش وأ لخن لاق ل نب فر# نع عى نب ا

 نأ زاتظتو لإ تدب 1 كل لاكو ماع هلاقلاب ىف 2 2 م ريئانذ ىلع ىقأإ وهو عماج ْ ١

 صفح بأ لاق ديزااك تنل
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 كس وص

 هد عاق هول يف ة ءاق «. هت او كم ا

 هدحاو ةئيط.ن 4-1 »+ 50 واذا كال

 قدح ه يف عماج نأ ن نم يناهصالا لاق عماج. نبا اءيف ىنُعو رايد ةنامع ىحي هل ىمأف لاق

 وبأ ناك لاق هيأ نك قدما نب دامح انثدد لاق ةمادق نب رفمج ( ينربخأ ) جزد نيلا

 هاب كلذ لدم لعفبو هلحتتبق ر ءثاادل لوشو ديشرلا نإ ىدع أ انأ مدان ى + رطشلا صد |

 ةودامف ضرف هب نوسأ ايو .هنوزوزي اعيمح ديشرلا وب ناكو مهم ةيلعإ كلذكو و طاص ظ
 هيلا ب كف ىشع ىنأ ىوس اعيج

 دلاوو ما نبال دو يدوو *
 دعابالالاجرلا ءاوهأ قصالم #. ةيسن بدأتلا نأ هنأي ملأ . *
 *: ائافح نم انذعتسم هلان اه

 رد ءاخأ 0 داع

 دراومنم ال بذدعت 0

 يدئاعو يدو لهأيف 3 | مف « ةرضم ىح فلخ انالث تقا

 دئادشلادنءلسوااميدمكو>أ © امناو ضورق ايئدلا يه مالس
 0 ينأ ن 5 يبأ انمثدح لاق نوره نب نوم يندح لاق 0-1 رفءعج ( يندح ) ظ

 تلق اموتلق.. نيتيب يف تءثام.ت>أ دقل. يببحاي اموي ديسثرلا يل لاق لاق .يجترطشلا ظ
 كلو لاقف امهل كنادحتسا اهوفرش : نو يديساي

 كسوص ٠
 * انونحلا كل ذ كةيسح الا «ب هحب خود نجاد قلل ظ

 انيفل نلنم ىاوس لاشال نأ. < قلو كب ي :او كيلع ارذح ١

 ل ىلا بحكا هللاو كقدص لاةف فن>الا نإ سام ءالناي يل اسيا نيئمؤملا ريمااي تاقف '

 : لوش ثيح كنب امم |
' 

 يشن . ىلع ديرب اهف اب ١ تبضِقد هج يقءانشم هلفو صا اعرنس اذا ا

 ىلا لب تكبح رك داق هلي ةميباز هيفا قرأ موب لم امو ظ
 لمر عماج نبال !مفو ىلصوملا مهاربال ليقث فئحالا نب سارءال نيذالا نيلوالا نيتيبلا يف |
 مهاربا تاتك نم نط ةريخالا صفح يلا تابأيفو نحرلادرعا ًاعيمح ناتياو رلا يعاشولا نع |

 . هللا دبع ينئدح لاق بحي نب نيسحلا ينئدح لاق ىلوصلا ىمي ندم ( ينربخأ ) سنحت ريغ
 يتلا هتلعيف هدوعأ يدهملا تنب ةلع ىعاش يجرطشلا صح يبا ىلع تاذ>د لاق .لضفلا نأ

 هيفلل قدمنا دع تدل .لاق ايف تام
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 قواعلا كاو_ مساب كتدانو. * بيشملا باءدثلا لظ كل ين

 تدك تا وه يذلا ناف * ءانفلا يعادل اد 5 ف



 ( اا

 بوند[ ىلع وتو ىف نس هبت وقنلا. تاووسش ىو انيلأ
 *.قبيطلا ”تامو "ضي رملا نئانقر تطل ضيررلا ىزاذا كلف
 بوتنال' نم لاجئ فكتف «-بوتيا نم ةيدل له قات

 ءرابخأ تضقنا احزد ميهاربا يناثلاو لوالا يف ىنغ

 كوكل رطلاطو  تةديانا ند 2
 برقعلاو ولدلا نيب ن * .ارسنلا هنود مو *
 تر الو وئدب الو *- ينا, ال .حببصلا اذِهَو

 دمج ( طريخأ ) يطسولاب جزره قيتسإلا ءاضلإو فقاينم درع نب سمسا كين
 قحسا ةيراح نهد عم تيقتلالاق دامح نب دم انثدح الاق يودنلا رفح نب دعو ىحي نبا

 ند دحاام هللاو تااَقف قحسا ن هر هك عع يف ا اهل تادف مد ىلدوملا م .هأربإ نا

 ةيولعو قراخم لدم لاحرلا نمرهحم كح: نم سمح اي ناك اع ءاو طق ا تلا

 موناغا ند نوراتح ام انيلع اول اردد نب ثرحلا ي را وحو يعازلا ةعرقلا هحوو

 مداخلل لاقف نا 52 وهو مصتمملا دنع نهدف رصنأ هناف ةليا الإ طق 0 تدح| 8 ةنعامإو

 ينجح هم ردح ىلع مقلا

 رعشلا اذه 2 عيصإ وهو هف

 ماي يذلا تيبلا 2 وه أذاف هعم 0 يناعدف مداخلا ينءاخ نمد

 تكركلا فو طلال و د تطل نأ ىلديل ىلا

 ةمانمتد يف نوكي ناك قاسم حاصمدوع ىلا ماق ا ” هل. ىوتشا ىح هموقيو هيف دباس جو

 ن1 دوه تاقف نمد نأ لاق غرف املف هنع تذخأو ماقتساوهل حص يت و توصلا يف :خةهذذاق

 يذخلاقف كد رغب حلا دقو تلا تأدب ذمتلق ايه تلد م لاقو عانراف انه

 هيف كللع ىتب دق لاق 3 اع زيي نأ داكر وهو هم تغرف يتح هتيلغف هلل اكل هيل :هف دوعلا

 رك كسفنل هدحاصاق كدالصأ نع ةيئفتسم نأ تلقت كلل هكدا 0 5 يش

 0 1 هلوقت رعشلا ا أذا اناا ةكتف تت رصناو مانو هشارف

 شيرف قم ناخفلا كووتك ف لدن نمادب ير فانتم دنع" ناقش

 ا سمش داع تدب ا بسأو ل2 بوردو رادعفلا بورح ف ريا 5 1

 دنغ تناكو بالك نب :ساور نب دسع.تذب رخفت ا فانم ديع نب سوش دبع تذب ةميمأ

 ةيراح نب ةيما هل تدلوف يملسلا ناوكذ نب طاف نب لاله نب ةرم نب صقوالا نب ةنراح

 نكي ملو تايلاوتم ماوعأ ةسيرأ يف :ناليبعنيقز شرت نييرطل اع ا
 ةنالم هف برها تناكف ( لوالا راجفلا امأف ) اتي م 1 5 15-6

 اولحتسسا مهنال اممظعأ ناك هناف ( يناثلا راجفلا امأو ) .امب رهسشت مساب مست. ملو ما
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 توام لح دو ةياعفللا ىلد هللا لؤسر هدهشل م يذلا وهودلخم مول ةقال كناكو مر ا هيف

 ا 0 0 هع 58 هللا دعو يلقي ةيمأ نإ برد هرق ا رلا 0

 ا 1 ءائم دبع نب 0 ا ل 0 5 ا 0 رمشعم نب ردد 0

 لمحو هيف دمقو ظاكع قوس ًاساعذ خاف ظاكع درو نم ىلع ةتماع الا طتسم 0 الحر ناك

 لوشو سانلا ىلع حربي

 فرطنال هنيعيفأ وئمطنن ما# فدخنب كرد 1 0

 تدكدت رح ةحل مها #* فرطغ هموق اون 5 نمو

 ٠ في.ساابهذه برضيلف يف ع عز نقاحو لات عال لوم هاد ر طساب ريشعم نب ردبو

 [ ةهرانلا نسوا نب نزام نب ل هللاش ةيواعم نب رصف ينب نم لحر بوق ين» نعأ ورق

 ١ 05 ماقوهفيس كساموعو فد: اهيأكرلا اهدؤ لاق: 0 اهردب ّ نِ ر لعام سلاب هب رض

 لاقف نزاوه نم لجر
 فز مل رخاز رو“ رحمن * فرطغتلا وذزادهنبا اا

 قرشا درخأ قااحقف 38 - قرتملا هكر انين

 أ ناك كوالا ,ادعفلا ميأ ن 5 يللا لامودلا ناك من اه 0 دل وعم هه 0 راعشأ ةيرتملا هذه يفو

 | ةليجح سم أع يب نم ةأسغا اوأرف ما غيوذاو ”كةنانك يب وشب رق 2! انآ منأ كالذيف يدسلا

 | يصوبر ءلا : نهبابش اهفنت 25و اهل مقرب اماع لضف صو ظاكع 1 ل صو 2 تق

 | مهدحأ ماقف ف 0 رقع نأ 5007 اوفاطا 0 نش رةوةنانك ل باشلا ءاحف مهندحم

 ْ تاك امل منال ضو ةكوشن امزحح قوف للا هد_ُدو امتادر فرط لحو اهفلخ نس

 | كربد ىلا رظنلاب انا تدحو كهحو كا اظنلا انهما ولاقو | 0 اهربدنع اهبعردّفشكتا

 ءامد مهب تعقوو ًاديدش الاف اولتقاو ةنانك هتاح ءحالسلا اولنحو راف ومط 1 اب تدانف

 ٌْ مويلا ناك مث مهيحاصةلثه نم ضاع يب ىضرأو هموقلا ءامد لوتحاو ةيمأ نب ترد طس وتو

 ْ ىلع نيد نزاوه نب 5 6 ئإ ندم لدرل نع 3 ةيدس ناكو لوالا راحفلا م كلاثلا

 ْ قوسيف يعشوملا هافاو هايعا ا.ءلق ادي هطعب ملفمايأ هؤواضتقالاطو هب هاولذ ياك ىب كك لحر

 | نم ينانكلا نالف نب نالف ىلع يلا حابرلا اذه لث٠ ىنءدي نم يدان, لعح مْ درقب ظاكع

 ظ كلذب هؤادب لاط اءاف كلذب هنود اقر يتا:كلا نالف نب نالف ىلع يلاع اذه لم ىنيطعي

 نزاوه ن1 يعد هب فمه هل: ةفهف.س درقلا بر خأ مم ل رد نع هناك هل هريبعأو

 ين اولاقو اوفك مث ىلا م نكي و 10 قح نايا اك أ ينانكلا مهو

 | م + لاق نيقيرفلا نيب هلام يف كلذ ناعدج نإ لمحو م سا نولتةنو م ؟ امو نوّمر ' حابر

 تس ش0 و هيلع هللأ ىل< يبنلا ثعيم نيدو هندبو ةزخع موب هبورح 9 يناثلا رادفلا مول



 (الهز 0

 ناكو ةلساط رقع عئرأ هلو هموق عبمويلا كلذ و هيلع هللا ىلص يذلا دهشو ةنسزورشعو

 ةنس نيرششعو ناك نا وهو اهدهش لب هريغ لاقو ةديرع يلا لوق اذه ىلدلا هتمؤمع لوا

 عقار نب سنق نب نمالا نارخآلا قاجفلا مون برحلا هذه جاع ىذلا ناك ةدينع وبأ لآ
 برسشف هنم اًؤريتو هموق هعلذ اقافا 1 ناك ةيانك نب ةانم دنع ركب نإ ةركش ينبدحأ

 ترد ل نسَخأف هفلل ةيما نبا ب رج ىلع لزق اشيرق ىناو ةكم ينأف هوماخل ليدلا ينب يف

 ىنهاخ الا ينفرعإ نم 0 مهلا بر لاقف هما نا برح مهىت> ةكعبرشو هراوج

 7 كنع جراخ انأو كفاخ ىلع ىنغدف كدعب دحأ ىلا رظني ل ينتماخ نأ كءاو كاوس
 ةءبطاب امقويف ظاكع قو_ب ىلا ثءب نامءثلا ناكو ةرخلاب ردتملا نب نادعتلاب قحاف جرخو

 بصعلان م دوربلاو ءاذحلاو ءاكولاو ريرخلاو مدالا امثيهل يرتشتو عابتف رض» ديس هل اهزيجي

 اهف ع ةئاق لازت الف ةدعقلا يذ 15 يف ظاكع قوس تناكو يثدعلاو ري_ملاو ىثولاو

 لاوم او لح ا و لابمأ ةرسشع لأ 00 ةلخنلا نيبامف اهمايقناكو جيجلا روضح ىلا ىرتشيو ١

 لاقف ةئانك ىنب ىلع اهزيجأ انأ ض اربلا لاقف اهم ع نم لاقو 4 ةمبطل نامعللا زيه م

 بالك نب رفعج نب ةءتع نب لاحرلا ةويع لاقف 2 لهأ ىلع اهزمي الجر دير امامك

 | اهزجي ةناتك ين» ن« ضاربلا هل لاقف ن نعالا تيبأ اهزيحأ انأ نزا وه نم لير دما ل

 ةوسعو ضارباا صخشو اهب صخش مئاهزيي عيلخ باكفأ اميمح سانلا ىلعو من لاق ةو لعاب

 1 اهل لاعي ضراب كدف بناج ىلانافاطغ يرهظ نيبناك اذايتح عتصامىلع هاش الو هناكمىرب

 | هلتقف هتلفغ ضاربلا دوو ةرحش لظيف ةوسع مان نمي هل لاشي ىذلا يدولا نم بيرق ةراوا

 كلذ يف ضاربلا لاقو تاكرلا قاتساف باكرلا طي راضغ يف برهو

 يعولض ركب ىباط تددش *« اهنم سانلا لاهي .ةيهادو

 عوضرلاب يلاوملا 59 بالكينب توب امك
 عبي رصلا عذ1لاك ركن لفا * ف.يسلضصتب يدب اهل تمم

 اضرا لاقو

 اراغت رقأ الا اهدق تنكو © هر ة: ينالكلاءرملا ىلع تمت

 !راوح نييداولالعأ عمساف «.سأرقرقمفب كادت واع

 ديبل لاقف ةعصعص نب صاعنب لاله نب كم نب ةعسر ينأ تذب ةريغن لاحرلا ةورع مأولاق

 همديب باطلا ىلع ضحي ةعيرنبأ

 لاله يف لم *ةلا لاو »# ريك ين تضرىع نا عي

 ْ كالط يك هدم يحن م اوال

 ةهولرع ء .لثق شارما 9 مهربختف ةريسخغ هلأ يب | د,اولاو 0

 لاَقف امظع تاع هوق ن + الحر هب اولي 2 هوحع ةك- نا سد يارب قيسا نا فاشل ينلاف



 ال

 اعناخع الحر اهديستإ لتقل نأ ينذر الن زاوه نالاق ليقاا كنذ نأ ن 1 نأ كنم وب اموهل

 | الكل نإ لاند نبع يا كرجل يب دحأ دير نب نرراحلا امه ْنسَو لاَ ةرفض ىب:نم اديزط

 00 ل ترا ند :.شوباجالاو ةنانك *.احالا د. ذكموي وهو
 6 دل

 لذدعو 13 زد نب نوولا نب علا وهو ةراقلاو ة ةعاز> ل ٠ نا ود بو لن الا نبذ ةنافن وهو

 ناك م د.ع نب ع ا ىلع اوةلاحم اوناك نوهلا نب عا نبذناع 63 من سود نا

 و لاق مم َّق هنأ ىلع ريخلا اك 3 ارا مويا هورنذأق احم كارأ ىلا سيلاخلا مه

 ١ 2-2-5 مهتاوسأ ن هاو 3 يح ناعددح نا ىلا امدعاسا تفقد ظكع ص4 رق اذا برغلا

 ضاربلا َربْخ هوريذخاف موقلا ا كال ني نرخ ايكح اديس نكو اونءظ اذا مولع اهدرب من

 نإ هللا دع ُلأ برح ءاذعأ ةريغملا ل دياولاو اماثهو ةيمأ نإ برح اورو ةومع هإّقو

 برأي ا ردغأاا انا ناعد> ن 1 هل لاقؤ نزا وه حالس كلَ ستحا هأ لاهو ناعد>

 يع ١ 1 لاما د معلا حعداالو هب تبرض الا فيس اهنم ىبن الا لعاروأ ااو

 يف ناعدج نبا حاص مث اع نو:.ءتست يلام يف فرس ةلامو حر ةئامو عرد ةئام مكل نأ و

 بردو ناعد> نباثعإو مهحاسأ سانلا دج اف هدد ايلو تاياف حال ىلىهل ناك نه سانلا

 مح 05 انفْح دقو برد انحورذخ دعل ناك دق هنأ ءارب يأ ىلا دياولاو ماشهو ةيمأ نبا

 نال ١] لتف ءاراا اب اهلا رخآ نك الف 5٠ ىلا نيجار:اوراسو انعورخ [وركش ال

 يي ايا شا 22422233 22تش2ئضش77؟7؟7؟7؟ٍ؟7؟7؟©؟7؟7_77ب_ 7 7 ٍي7ىب7 7 موقلا ريا يف نزاوه ن 20 رح نءف ذو ناعد> ١ نباو برح 0 لاف ةورع

 مردألا يدانو اوفكف للبالا مهاع نحو مرا سشيرق تاخد يتح اولتدقاف لح مهوكردأف

 ليقملا م اعلا نم هليللا هذه انئبام داعيم ششي رق رشعماي ةعصعص نب صاع ىنب دحا بيعش نبا

 5 هيلا يف ناعدح نباو باقلا يف ةيمأ نب برح ىسثررق ءاسؤر ذئموي ناكو ظاكعب

 صاع ىنب ىلع ةئسالا بعالل» كلام نب صاع سبق ءاسؤر ناكو ىرخالا يفةريغملا نبا ماشهو

 ىرمصتلا ةمير نب ميدو فيق' ىلع مهم نب دوءسمو ناودعو مهف ىلع ريمع نب مادكو

 تناكو مح ىنب ىلع ةمصلا نب ديرد وبا وهو ثرخلا نب ةحصلاو ةيواعم نب رمصن ىنب يلع

 ريهز نب شادخ كلذ يف لاقف باقعلا اها لاقي تأ يدق ةيار ىهو ةيما نب برح عم ةيارلا

 مرخلاو ليلا الول ةئيخ ىلع *# ةبذاك ريغ انددشام ةدشاي

 مدخلا .تلاش اماشه انفتث انا * ولو ديلولا ماثِه انيقتي ذا

 مهلا اهفارطايف ةندالا قرز * موهحطب جرا انيبوكارالا نيب

 اوتتكاوشرإللا | وةخاف درع نطبو# افرش كلاس شحن مكس ناف

 هلوق نع ديحي لعحف ةملكلا ده لَك 5 نم الع رءدشتت-١ ناوض نب كلا دنع نا:ومعز

 ورد اخااي لاق غرف املف تاهف نذعلا ان.دعي لزي مل موق انأ كلا دبع لاقف ةنيؤك

 ,دايكأب ناكو ك٠ ةيطالاب ضاربلا مدقو لاق ءاشنت-الاو ىنالا يلع داز ك.حاسم ىراام



 ( ايان )

 ناك يماع ن وزع ب ندتفلا وا قيقلارا نادكلا ردع نإ حول #لا نب دبزي نب يماع ناكو

 تاوعتشاو هموق يف سا 0 اودذش ح ريغ اود هج ل بالك ون تدهأ 0 م 1

 3 نييحلا نيذه ن . 1 راحفلا دهم مآو مهخأ مى ئ اوناغت كا ريك ىا و ا يق! ةاتكا

 ديعويو أهرمس 1 0 درثو ا تعمدت هل مادإ 0 يناثلار 6 ىئاثلا مويلا ناآك

 تح ر>ونزاوه تءهحو ةادأ 2 ةمان ا لك لا سور نك 9 تطغاو شياحالاو ةانم

 يبأ ع. هام مون الا زاخفلا'مانأ نم نانطيلا تاذع دوش اليو ك0 ذاك مهن جرم مف

 ينو 0 ىلع ناكف مهدي ةليق لك ىلع نيدباست» امج موقلازاكو كالام نب صاع ءارب

 سمش دع ىنب ىلع ناكو فائم دبع نب مشاه تنب ءافشلا 1 و فائم دبع نب ناطملا نبا

 نناعقدنان دلي و> اهفلو رادلا دنع ىنب ىلع ناكو لفون نب يدع نب اع بارح دعل

 هو>اوةرهز ا كف دبع 0س تيهونإ لف 0 نب ةمر#ءاهفلو ةلرهز ينب ىلع ناكو ثربوألا

 ةرغملا نا ماشه موز يفإ ىلعو ناع د ب هللا دنع اهفاو هر نب 26 يك ىلع ناكو ناوفص

 نبديز ىدع يب ىلعو فلخ نب ةيءا اهفاو حم يب ىلعو لاو نب ىصاعلا مهس ينب ىلعو

 ا دودمعنب سحش دنع ن نسق يي *وأرب يا 5 ىلعو همح ليفت نب تااوخاو ليفت نبور#

 ن هللادم هن يعاد ]حارب دك َّ 1 دنع ره نإ تدر ىنب ىلعو ور* نب ليه وبا

 ىلعو 6 1 و لي هك 2>ح ناكو مايالا كال“ 2 تاعتو سد ا ءامأب م ىلعو حارخلا

 ىنب ىلع يرصنالا ف.فع نب ةيطع ناكو كلذك ندباتكنراوه تاك در ن سياحلا سشياحالا

 ما 0 رءاع ىف 3 ىلع ناكو داوعس» هوذا هةعمو بأ. د لع بنعم ا بهو نكورا

 0-3 ب دخأ ةذوه نب دلاخ هعموء ءاكبلا يرسل نجلا براحم نب ريس> يف ند

 نب ةعيبر يأ نب ةعيبر نإ نايبط يفأ 8 ةعصعص نإ صاع نب لاله يب ىلعو ةعيبر نبأ

 هن 5 نارا :ظو ظاكع نم ةلقدس كلي ث رق نزاوه» تقيسف لاق.ر 0 ؛ لاله ن 1 كيه

 لاقو ىداولا نط 3 هلاك برو لعحو ليدمملا نود نم تارت نشب رق تاق مهفاوت '

 قد ةديبع 15 لاق ىل.سملا ءارو نم نزاوه 2 6 ند رقتجأ ولو مكلاكم او>ربتالمه

 ةريغملا نب ماشه يرذالا يفو نيتنحلا يدحاأ يف ناعدح 5 ناك لاو ءالعلا نب ور< وبأ

 نزاوه» تعاد“ راقلا ا ناك ملف ةنانكل راها لوا يف ةرئادلا تناكو بلقلا يف بردو

 يداولا نط يف مهو ةنانك ن | تلرخعا و كلذ .ىار اها ن ا رق يف لتهلا رحتساو اوريصو |

 ١09 رضع 2 يناغالا )



 م

 ٍ علا ور الا ناعدح نب هللا د .عو 7 أع رح لاقذ امذاحم ٠ نهمزما الا هئف ْق

 هل 0 ير نإ شادؤ ل كلذ ف 0 هو ىلع لحام

 ادوجو ايسح مهبدل ناف © ريخ سانلايف نكينا كئلوا

 58 هل نا دولا دومع # 0 ةلفحم مولا اناب

 011 اونابو اهدا دقعأ اَدَف

 اذوقولاب اعلا يف تمر 6
 ]ور ال وردعااب أودانو اك 0

 تامالعلا يا امسلا دقعن هلوق

 اوس تكراعر غل ,كا ع د انوك راعو ةاككا انكرأمف

 ادودحلاومراملا اوكهتنااك * مهم تاماطابرضن اولوذ

 اديدص أزءم 0 نا ءالع نةطعءس ناعإ 1

 ادود» امنع اندايذك الو # اولنو اوهزه مهلثمرا مأو

 ماي نمكثلثلا مولا ناك 2 ةعصعسص نب صاع كا ةعسر 0 رهاع ١ 1 ىع ورحملاب هلوق

 : نيتنحلا ىلع ناك نهكلذكو هلع عاولا هيلع اوناكام لع لقوا مهؤاسؤرو ]1 نه سرق

 كالذ يف ريهز نب شادخ لاقف ةنانك تءزمماف اديدش الاتق اولتةفاف

 00 | 2 افدنخ ام رض «# انا ءاللعلاب كاس ملا

 اوريا ذا ةنانك يب ىحو # نديرق تلقام كغابي ملأ اضيالاقو

 كل مموقعل كال ٍروقكم نعرأب مهامه د

 ريزألا ني 0 0 »* 0 يطأ نرام 8

 لأ ل ا ربل ها ناعدح ن , هللا دم ع لكحو 0 ا 0 ا 5 2

 || ديقتءالمعلا موإ ىردجحام اهياع يري ُك نير تيشو 0 فا ىلع ةنانك ىف نمالحر

 ”اناكم توك قع حربنال اولاقو مهسفنأ سمش ديع ا نيفس وبأو نايفسو برح

 0000| نف نإ ءانلب قحاسم ولأ لاق ب لتقلا رحتسا املف مهناكم اوكرتو نشيرق ىل اولام

 ريتال سو هيلع هللا ىلص هللا لودتر ناكو ساثلا 0 اول.فف لبح وهو مخرب اوقحلا

 ْ نايفس انآ نأ ءالعلا نب 1 ونأ معزو احسب ر الس 5 تاعرد دئماوت نايفس ينأ ىلع



 نسلق 3 ١

 (ا7ف)

 نع اهدحاو د_-الا ىىو سانعلا ذئموي ةنالثلا ءالؤه ىمف هفن دق ةعاخ ةيما نبا |

 نوط ناس فاسق دمع نب 5 قع ت7 يح نار رفلا َتديو ادي كا دئموب سانللا لتقاف |

 ان مد ناك ادد طاع تطال ةنانك ىلآ مور 8 تناكو براي نا

 اورعادن هناك( نم. ةانم دنع ون كلذ 5 اماق انس> ءالب اولب 0 اوريص مهناف ةريغملا ون

 لوةي وهو ٍبئموي سيقنب ءاماب لمحو اوع>رف

 ولم نا تب زاطااذو 8 .هولخ اذ

 ذكموت نياخالا صير وعو ةناتكنب ةام دع ثرالا ضدحا د03 دكا
 اوزحاحمو هدضع قدف ناندحلا هنمطف يرصنلا ديعس نب ناندحلا هيلا زربف ةزرامملا ىلا اعدف

 اهلك سيق تمزهماف هو لك نم سدق ىلع ةنانكو سشيرق تامحو اديدش الاتق موقلا لتتفأو

 مهاع ناكو اومزوناف ائيش اونذي لذ ناغاتدو رسل رن تبوح ماوس ل رصن يف ا

 صن كا نواوع ل١1 نراوهلا ١ ىذاو هك هن لقمع ناهد يف دحأ ةعيبر ينأنب عبي 1

 قس ا مهعمو ناهد ينب قف ةصاخت ة- 5 000 ف نا رولا او 5 هياع جرم ملف

 ه0

 ندا 3 نيرق ن٠ هل>د نم اط لاقو ءانخ:فاثم دبع نب س.ش دبع تنب ةءدس هنارحأ

 هب 0 ا ا ال يناف كؤاخ يرواَع اال اهل لاقف عستيل امتاي> يف لصوت تاق

 تندرا ناماق تعول ف طور نام ل نطل ينا هنلاو امأ تلاقف ارظَمحاَف اللا

 كم نم ةمحاب اهل لاقو ا 0 ةمأنإ ب رحاط 4 م لإ ريع سه اهءانخ اولذد

 اورذك يت - 6 ارح رق تاراويدفاف كلذ تا وهل هلو> ر اد 5 كنايخ تانلكا
0 

 تاس كاك ا رادم 0 كوالا كلذل ليقف ام احمر 7 آلا هدنع ةاحال 1 قد 7 2

 0 ورءع 0 لال 0 كلام 21 تم َن دوعسم 0 وز ناكو 12 نيد بغل نذل 4ب 1 م

 هحولو ةهولرع محو ةعراس ند هدب ذعموب همم جرذا دق فرقا وهو لدنك كب فوع 0 لاه مس |

 مهما ءانخ كا ا 0 ند ُُق 1 ع مهو ثورو 0 1 هوا ةريونو كة

 1 أسدقو ةناك نأ هرغو رفءح 3 0 1 00 تب دع ينأدح لاق 5 نب ريبزلا

 ىلع ىئكةثاا داووعاسم بر تاكل رفع>ح 0 هتعنب ةورع لّدقم م ليقملا ماعلا ند اوفاوت ا

 كيكسبام اهل لاقف سانلا ينادن نيج بت اهآرف ءانخ هيب مأ سملش دبع تنب ةعبس هلأ
 0 ووف كءايخ لخد نم اهل لاقف ىوق ن م .ادغ تاصي ا تلاثل

 ط ىتيال | 1 لاقو | ماعم فقو 0 هع نبسهو 8 2 عستب 'يذلاو ة فق راو ةمطقلادعب : 1

 7 اهو نا 7 7 تدانو هلاك يف نذ الحر 3 تطنر الا كرا اذه بانا

 املف دا دملاؤ هنا 3 نود الحر 3 طار الا تكلا اذو تان ند نتاط قبال نأ ىلا



 0 ل سر سس ل يب ب بيبي
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 0 اما نب تيع م ميرا هت ةحرع تدب هس هانت 3 رفن الط سدق تمزه

 ءابخ نا تأ شق كَم نه امل لاق ةديبع يأ ن ء'”ذامد- ناش ءآولأ اند لاق داك ب ماع

 قمذ ىفنمأ وهف ى ب تائطا نك تاطل قاعت قيما تدر 2 ةنم اهوحر >أ يح ةعياس

 ّ ترسل ناكيف عل هج أ 0 برد هاك كلذ قحبات ل اوراص قى امناخ اورادف

 هلوق يربفلا باطلا نب رارض

 رباخلاكسمآلا تيثي ملو * انناش نع سانلا لاست ملا

 رمال يف / نه م كاكا دا ةطكع ادع

 هانقذا انيقلا املف
 رخاز 3 يذ نع رأ

 أوريصي و ماس ترذف

 اكمل للا فرقت ترفو

 اهنلا رطش سنعلا تاتاقو

 تاظفاح امءاهد نأ ىلع

 راسا شادخ لاقو

 رساخا كك نامنع

 رداصلا عم ثاوت من 5

 رانا رانا يدا لل 5 آ ال ا ل

 رصانو قاو نمحرلا نم مملغ * مهع. نيلفاح ىئيرق انثنا

 رجات لدللا عم برر ال حيا * اهلهاو بابقلل انوثد املف

 ا ا اها ب بئاتك « ان نر < ا
 ماس ةيفرسشلاب مه أذ ه مهعطتمل ملف ركب عمود كد

 رخاو نولوا م-منم قحايو © يعدو روث ل.>تدحرب امو

 «#  هاظتم هرش موب ةيامع * ان ىلحاوينا ىح ةودغ ندل

 سصاعو ماستضفراو نزاوه * َتاَذاَخم 1 كاذلازامو

 زتاوتلادو دا سانلا نهوا اذا 00 قل و

 | آلا مولاحب ءاسؤرلاو ظاكع بناج ىلا ةرح ىهو ةريرلا موي وهو نسماخلا مويلا ناك مث
 ذئموي لتقو ةنانك تمزوم اف اولتتقاف هنربشءىلع ةناكم هوذا راضق تام دق هناف سدقنت ءاعاب

 سماع نب ورم ينب نم دا ن نامع مولتق ةنانك ينب نم طهر ةياعو ةيما ن 00 وبا

 هلوق ريهز نإ شادخ“لاقو رف ةسءو
 ب.ذكت ريغ ابرضةريرحلا مويا © مسهءالب كول : اف واب لك
 بوبؤشب هدئم ا دقو * مك نبال يباف يبودعوت نا

 بوبا نبا ارمعو سانا ىنباو #* فدك ابا يدرا نق ءاقروناو



 05 'ش ع
 رز 900 5 1 5 1 ا لاه كم لبا هطلت تبت سه تتسم خا

 تت رو رب> ىلع متأو 3 0 ةماع 2 دق ناهع ناو

 1 موكعل ل 2. 5 نيل>رلا ناقل نالحر للا و لجحرلا ىّت 37 كلذ كاع ممم لولا ل 13 7

 تئج مارح يا ري_ هز لاقف شا رخ!أ عياد نإ ريهز ىل.دلا ها هع ند ةيتخ نيا ل

 ةعبر هم و ىرال ارعيوشلا لاقؤ هل مْ رودعم نك الا صهدلا لاوط ىتاثاع هللاقف ا

 حافصلاو ىلاوءلاباريهز * ةاكَض وقفز ايوان 5

 حاطبلاب موستلا هلكأف * ديعنب ةيمنباهلحبلا

 بهو كلذ يناف هلهأ ىلا لضفلا لّقلا يف لضف هيلع نم يدي نأ ىلع حلصلا ىلا اوعادن من
 9 مهم ناكف هناك 0 ّد> نزاوه ىلا سلدناو هموق ملاخو بتءمنبا

 يلالطانايبط يبأ 31 ةعربر ع لالا وحو يناكلا كيعدس ا ا مولع ة ةعسدر نب صاع نبا

 0 ثبل نب علا كواطاف دره د 0 لا وذو

 عنيبسو 00 وب هلق يناكلا فوع نبدرع اولتقف راهلا لوا تكلا ل تناكف مهغلا ءاردبضصإ

 داو ايمرماف رايلا زكا كنادو لع تناك من ضاع. ب تلح يرسل لفؤلا 7

 بورد يف 0 نم ناكف ذدئيح ءاس 0 اوناصأو ثيل نب رد نبا حولا , يف لتقلا

 2 0 كلن وح 0 مازح لتقو تدم 6 مه هلو 507 و 5 ماوعلا شا رو 5 نم راختفا

 ديرد ونا ةمصلا سدق نمولو ما نك 6 يما بديح نإ رهعمو ةحبحأ يلأ 1

 لضفلاناكف لضف 8 اودي ىلاقلا اودع نأ وض ارم | 0غ رفعح هو ةمضلا نا

 رضنلا هبا يد.علا ةدلك نب ثردلا نهرو برح نب نايفس أ هنا ما نإ بر> نهرف

 لوضفلا تددو قل ثدركلا هنا 2 كيع 7 نا تر كا ىب 0 ف وع نا نايف_س ِ انا

 00 ماحرالا ةاد للا اوءاه نا رق رسدسمإب لاقؤ ل 0 مده ةعمر نإ هم 2 نا لاشو

 اور 0 انالتش مكياع قدصتنو 1 يد نأ ىلع لاف نورونوم اناف انه 6ك امو اولاق

 | ونغر 0 5 قاهر تا تأر اماف لاق نأ نأ ص دكر الا كلذ

 يلزكملا كديع 0 رس هر ريغ مشاه ى نس راحفلا دولا و هد 6 3 لاق مه وقلطأف وفعلا ِق

 1 :ء| لها هم لواث ناكو 7 مولا الإ مايالار 6 ةلزاو كوع هللا ىلد ى ي ءأ| دهشو

 نأ هلو لس و هيلع هللا ىل< يي“ || نعطو 4 ل نرعشع نإ وهو مو ةيلع هللا 31 اهدهشو

 1 ين ا و ل 5 6ع هل 0 ه4 1 هللا قب دل سو 39 ا بعالم ءا هاك

 قنقلا نأ مز ةنأن 00 ؟ يور 1 7 نب رح . مهادوف نزاوهنم الشق رشع

 + هج 15 25 ةيدجب هيلتف دعس 2 هوي اع

 وس ب يس سي سه ل سس م ف ل ع ا لا ا ب

 دمع ىثب سابعلاو ةزهمولاط أ نأ شير نم موق خ#زو مهودو م هم او ,هالتق نياضافلا
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 ةد..ع وبا لاق بَرَلا راخاب مملالع كلذ وري لو بورا هذه اود, مالسلا امماع بلطملا

 "رول ديع تدب ةعيدس ينأ ينح“' يد 1 رك رسب ب هن ١ داوع دسم 2 نك 55 الو

 ىرتسأ نم ا تل اقف كيو هللاب انأ 00- د نيب هقنأ لمجف هتجوز ١

 نموةيمأ نب نايفس أ اذ 1 ير سوش د -2 7 ةعيم 0 1 تن او 005 يعوق

 5 ءانغلا اهو 2 تايبالاو اهموق م

 4 وكلاب انف رطلاطمو * بهذي ال 7 يبأ

 3 وبدلا نيب ل * اوهالا هنود 0

 ب رقد لاو واد الثو ان ا ال عم .صلا اذهو

 2 حطام 8 انئم ةريشع معا *
 را

 باحلاو باتا ديدح #* هد م_ ماع لاح

 بطشي ملو رصقيملو 00 2

 بره. الو يحام نم ىل_حام اذا ةهنع امو

 تر كم عيدي ميكا 0

 بكلشم ل كير وا يع مف كيأ ناف

 بنا اذا يبسأ مهو # يعرف مهو ىلصا مهو

 هوا ذا نسح مو * .يفرش محويدم معو

 َتَضَعا : اذا يفبس صو * يسر مهو يحمر مهو

 تكي[ لاك اماءاذا .# مم لئاق نم ركف

 رغم عمسم برطخ © موف قطا نم كو

 بر# مله ىمكح # م-ميف سراف نم و

 ىلع 7 هلود ”كارا# مهيف هردع 0

 بكوملاو "راسا ما *

 بحلم داجام بحت « مويف مرضخ نم و

 هسوص
 بيرغع نيدداولاب رم_ثملل © ىتاو نينداولا طويه بحأ
 بقر ىلع الإ الاو الو » تراغات ل ناشأ داع اقحا

 بيم تنل الا سانا نم 0 ةعاج يف الو ًادر 0 ازالو

 8 نينا وا اترقلا ىلا « همن نمي نا يف ةببر لهو

 ىنئادملا نسما 2 2 دو هدود يف 0 يف ينادشلا 9 4 هركحذ مف لا

 ةئيمدلا 8-0 ل ند ىانلا نهو يدمإلا همم فذ هلا نإ كلايإ اهاور راخا ْق ا

 ورءع نع رمهنللاب جزره قدحسال ءانفلاو ىورلاو ةيفاقلا هذه ىلع يتلا هبديصق يف هلذدبو ١

3 

. 

1 



 ( مغ

 --4 ةشئو كلام ا 0

 ةعضغه نإ سحض ان نبإ ةغرب رنا 7-2 أ ةدهد> يك ل كالاف نب لكاهدس نن ةفاص+ ىلإ ل كالام وه ا

 الاق نازرلا “نأ بلح نب دمعو يعاوملا دمع ق مشاه هرب ( ينريخا ) لقم ىو رعاش :

 7 00 تا ًه اضيا 0 تدوستو 0 1 ذار 1ث را نإ 6 يخل 1

 1 ضرع دنا دعا دلل اق زد اع يمل اف كلام ريسخ' نم دين هيلا ىعتق مهنم سأنلاو ةدجتلا |
 زفت نأ هلا فلط كالو هرج 8 يع ردنا رذش قاله ؟ذ.هنأ' عاب نيلو هن اة اهنازول

 لاقف“ ةماصءصلا ن كلام كلذ غاب هموق ىدأب يف هتنصان |

 بحت صولقلل يوضأو بجأ © ببعبنج لايف رقاف تش اذا
 تفارق هون ارحطاودصلا نمد« هلش رد الا دك قالو
 بيقر كيلعله ىتي نايرب * هولد لب يذلا ىقاسلا اهءاالا

 بول: تلظ 0 ةيناحو * ةيرشزايره برشتم تنا اذا

 #* برغ نييداولاب رمش * ىتناو :نييداولا طوبه بحأ

 * بقر ىلعالا الاو الو #* اح راخ تسل نأ هللا داع 6

«* 

 ا
| 

 أ ل 0 0 تر هلا 0 مس رق ٠ نف 0 0 كحل اعلا نر ا 0-2 تا أ

 أ

| 
0 

 ظ

 ظ
 ظ
| 

 ترض نفالا سانا

 تح 0 ق 3 اهفلا 3 # هن 8 0 نأ يف ةبير لهو

 لا 2

 ْ ساجيف سلاح وهو مويتاذ .تا ةأ نأ ةدعج ين ند نايثف انثدح كا 0 0 ”لقو) ا

 6 1 اود نطفوه- اع يمعاف ام أ تةسا مالكلا ىلع ردقب موا ماع اه هار اماف و هيف |

 ْ هراهم ند ا ف هردص ىلا ةريشنعلا نايثف ضع 5 هنع لفافتو هب ْ

 ا لاق قافأ املف لحآلاك اهو أ فرصلاو |

 ا رحالاف مرالا نيب ةعر > ىلا نإ تءزيساف توناعو تنال 5-1

 ٌ 3 رفاخلاب ب ةببا ري # ارفحاف ينافو تنا> دق ياا>

 سوا نا يتد> تار « اءالاك ةيادعلا لوقت اكل

 اودار ًااملف تعصماف ثب ءاااما 8 دقو يارا انو >ح لله أعنا هربخ يف ينأ ؟ءادملا (لاقو) |

 أ لوش ًاعنأ ماه ريغ ما ماظ ا ع بود :- ف اذا يد همام كا ا كلام مطافقو ل.>رلا ٌ

 هعاادو هلع تبناه 0 «#:ىذإ6 تا ا!تعدوتناهنيعر 1

| 
0 

 ظ هعبا صو ى دنا م كلاغو * ا ب 3 0 نأ كتبرأ

 ٍ أه ريع كر 5 هما دو هلع ا مم رم ا 2 هللأو يعرأ لب تلاقو كف ْ
 ١ و 3 .٠

| 
 لوق وهو فرسصلاف ماقو قافا مث ةفقاو يو هيلع ايشغم لع ى- ىو



 (8ئ)

 ةئاع لان تناك ول سف :اىنم * ىملا ةلق هنود ايسح ناالا

 ةيللاطو بهنام ياح غبص : صاو © قئاوعدورولانود نمو فو

 هءطاقوهيذلا لصو يجنراالو * عماط هع يثدص ىف انا الف
2607 

 ىلابلاةنعلا قرحس لثم تبخلاب © 8 اهافع دنه راد اي

 # © لاندان أمت ام جرلاو * 0 اهف برأ

 للرت تحلو :ملبدق ع ع.دلاو * * اهلئاسأ يحب ا تففو راث

 يلثءأقتشيوأ بر 5 3 « اب عملا مايأ يللا ىلإ وع

 ىلولا يناثلاو ىعسولا-اهلو 0 اطعم ا يناثلا ىلولاو تدنو ا يف ماقأ ىأ اهف ا

 صربالانب د...ا رءشلا # تدءلت تقرطاو # تق رابعا اع تر> * يوربو

 يلع واب لهر 3 نبال هيفو ق>-|نع يطسولاي رييف رولا قالطاب جزه مهاربال ءانغلاو
 هيلا مهاربإا نو مهاربا يلا اذه هزل سسأ دقو

 هع ةسأو )١( دينع الخلا م

 كلام نب ريهز ب كللام 0 صاع نب منح 0 ضربا 0 كي ماع ود يناسشلا ور وب (لاق)

 سعاش ريض كت سايلا ب 0 46 ردن دنا ب نادود نب ةيلعأ 37 كييعشس لإ تر نا

 هبنرقو ةياهارلا لو نم ةعارلا هقرطلايف مالاس نا هلع>و ةياهاجلا ءارعش ند حييصف 0

 نب ديبع لاق مالس نب دم نع ةفيلخ 31 ) رع ) ديز نب يدعو ةديع نب ةمقلعو ةفرط

 هتك يف هلوقالا هل ف رعاال بهاذ برطضم ه 0 ةروشنام ظع رك ذلاميدق صررلا

 ريرمضلا ىوحتلا كلام نب هللاد.ع اني كلذدعدام يرداإلو د 9008 هلهأ 7 ردك *

 نب كيمع ثردح 5 ناك الاق ينادشلا 0 ناو ينارءالا نبانع بايخ 0 دع انة لاق

 ةيوامدتحا هممو هل ةممنغ هةحمو مول كاك لّقأف كلا هل نكي ملو اح م الحر ناك هنا ضربالا

 لاقفه.ئج ىلا هتخاوهيلارظن ميكلاملانا أوميرن هتذاو وه مانق نوح لظتداف تاردحش يا يح

 ايواض تعضوف تلم. *# ايداهحقلا هتيلاي #. ايمباصادق ديبع كاذ

 ةيكب مانملايف تاءاناهنارك ذف رعشلال وق, كلذ لبق نكي ملو مانقهسار عضوو هيلع فرصن اوةلودهنم

 رجح لايرتس ليرولا مكلف * كرغ ام ةيئزلا يتب ايا
 د#م نب مشاه ( ينربخا ( عفادم ريغ دسأ ينن رعاش ناكو رءشلا يف كلذ دعب رهتسا 2

/ 
 ا
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 ورع نب را موتك ديب دسأ وب تهد حلاق دعا ل ع'دامد ناء 3 انثدحلاقيعاز ىلا

 | لع مهودشو أديبأ ةيدرجا فلا رابعا نآىعهنبا نسسقلا 'ى نم | ىلا سدقلا *ىضصإا.دلاو

 0 وافدوتلا ناو لم ىلع !منوضرعآ مكن تننظ اف ةيدلا امالاقف الوح مهلهع وأدسأ ينب نم ءاش
 ظ يف ىناوفرعتسمأ مكلف ة ّ "لاما رخا اًوذك ا ١ الو مهيضرام دس ينب تا

 نبديبع لاقى رأ# 06 ةهيبثأين> ةتسالا ايكو فوي.لا ايظ م ف مكحأ ناطحق ناسر

 انهو الالذا هبا ليكتم يود" اذا

 اتم: دك انارس تا اك دق كلا كرا

 انياع ال يت ماطق ما نبا رجح ىعاله

 ائيول اةدعص سارب ف # اقثلا ضع اذا انآ

 اذب نيب طقس سانلاض عت ءو. انةقيقح ع

 1 كس وص هيت

 تيا . نبأ اوووي هد عفتك عوج :تلااغ الغ
 ا لاقو لبق فيفخ يملا ع هقو يعاشولا نع قاطم ىلع ولا يرو قلو نين ءائعلا ا

 تاسالا اذه مامتو

 انننحلا يتدح راوس * مسهماه' برضن ماي

 انيوطنا دقو مهنيا كك * ولما ناغ عوحو

 انياو -ارافسا .نحلاع # دق  نولطابا: اقحل

 (١)انيلاممهجومت كع ه ومج عمحاف ىلوالا ني

 اني امل: جيبمتالو تب#يحإم .انحبأن دقلو

 لع تردؤق ولو اذو

 ْ اند نيضقي ال نيلا # انداجت . ناب معا و

 انيوشنا اذا | نوماداع * ؛ةشاوأ كشوند يَ

 انوصم .لوج5 ةقت: * ءاع_ لكك بابعلا قفل

 انيثتنا اذا دالتلا مظع # انتاذل يف نيمو

 انينبام مكاعدلا عفر * ولو يبابلا غاسمب ال

 أ و دق سن م :

 انيمر دوق ةعيسدلا ىذض »+ رمانع و كيس براو

 انيونام نا. #_ةع لال_ظب هلابقع

 انبا دق ممدضو ها

 مم

 انيضءدقو عايسلا رر> »2 هولث انكرت ي->

 ) رضع عسأن - يناغالا -_ اذ (



 (مكذ

 ايتءادق نو.لا رو- « ىمدلا لث» سناواو

 ديبع نأ هيف ديلوتلا نيبتي عونص» ربخ وهو هسأ نع ياكلا نبانع (بتكلإض ديف تأرقو )

 ” اهنا رع كنع عاجشب مهاذا نوريسي مهانبف دسأ ينب نه بكر يف رفاس صربلا نبا

 نععاجشلا هاقسف لزيف اهريغ ءام هعم سيل ءام نع ةلضف ديبع عه تناكو شظعلا نم ءافاحاف

 | اح اور تدن موقلا:مانو ليلا نم ناكاملف لمرلا يف باسناف شثعتتساو يور قح هرخآ

 | ةكلطإب نقيأ دقو كلذك ديبع انييف اوقرفتف هتلحار بلطي دحاو لك ماقف رثأ اهنم 'يئلرب 1
 ْ هبفم:م فتاهب وه اذا توملاو

 هكراف انم ركلا اذهك نود * هيهذم لضملاىراسلا اهبأإ
 هببغ ين ليلا اذا يتح * هبنجافاضيأ دراشلا كركبو

 © هدو هلحر هنع طع #

 لوقي أشنأف تنأ نم ينتربخأ الاهللا كتدشن بطاخلا اذهاي ديبع هللاقف
 داقعاورا>>|نيب ةرفقيف * اذ .رهتيفلا يذلا عادشناان|

 داكتاب لخي ملوهيف تدزو # هلءاخ نض امل هالي تدخل

 ْ دازو متع راما رمشلاو# هبنامزلا لاطناو ىتب ريذلا

 | ءاجوهنيعنع بافف هالخو هل>رلحو هنعلزتف حبصلا عم هلأ ايف ركب بنجوركسلا بكرف

 ْ ديسع نبد# اةتدحت لاق يمحو تدؤأا نارمع نب دم (ينريخا) ثالث دعل موقلا َنَف م نم

 | دق املا ءامزب رذاملا ناكلاق يمالعتلا نب قرششلا ن « ياك لا دايز نب در نبد# ينثدح لاق

 | هاب طغاف ةدلكنب دوءسم نب ور< رخالاو لاخملا نءدلاخ عا د يف ف 0

 | يفاقديو نيتونان يف الحمم ةريأا رهظب ةريذح دحاو لك رذخي نأ صمأف قاعالا ض.ب يف

 يفو همغو كلذىع مدق امبك الب ربحأف امهنع لأ حبصا اذايت> امهب كلذ لمفف نيترفحلا
 دنا ماش لو نييدسالا لالا نب دلاغو دومه نب ورع

 قوربودعاورك.اعتداح « قرحم لأ تويب نيب ربقاي

 قياخ ءاكالل ت كي ناو « هريثك كنتع لقف ءاكلا امأ

 نيءوي هسفل لجو ا!.ماع اينيف اءملع نييرغلا ءانب سعف امها ر اخ يعردتلا كرم

 | نم لوأف سب مون ا مل موب امد 4 ىغد نيدرغلا دع :ءامف ساجم ةئسلا جف

 0 هسؤب موب هياع عاطي ن 5 كو ادوس ىأ اموش لبالا نه ةئام هدطعي هميعت موي هيلع عاطي

 | نم ةهرب كلذب ثيلف نابرغلا همدب يذغيو ععذف هب سمأي 5 :وتسأ نابرظ نع ر ةهيطعي

 ْ حذلا ناك الله لاذ هسؤب يف هي هناع فرشأ 5 لوا ناك صرالا نب دع 0 م هرهد

 هانا غلب ةلاصلاوأ رذنملا هل لاقف الثءا ا  ءهالحر نئاحم كتنأ لاقف دياب كريشل

 ضيرقلا نود ضِإ رجلا لا دنع لاقفا هكا دل ردك ناك نقف يندشنأ رذخلا هل لاف



 : : د . ( ملب )
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 الثا ماسرأف اناوخا ىلع !انلا لاقف ينممسأ نامعالا هل لاقف الثم اواسرأف نييبطلا مازملا غابو
 داش ياسو اهاوكافم مل نوم هكا ر قدر ال ناش توملا نم كعزج دش ام رح 1 كل
 لاقف الثم الظرف زنرنع نم ديسع لاقذ كب 0 نأ لذ ينحراف ىف "الأ دق رذنملا هل لاقف

 لاقف © بوذام لح ند 1 كالوق يندشنأ رذنملا
 مه« /

 كعب الو يدي سلف *© 0 نهرفئا

 دورو هلام ناحو 8 دوك هلع هل تع

 دع لاقث كحذأ نأ لق يدعلا كحيو دعا ردك 0
 هدحاو يف تشعام شعاذاو *# ينرم_ض ال ! تم نأ" هللاو

 نارتخاف هتعذإ سؤن: مويتيف يل ضرطا ناعما نآنولو توبملا ند ديال ب 0

 تايلحيدك كامح" تال“ دع لاقف دنرولا تنشق ناو لك #ٍ الا تقع ناو :ندض الا 2

 تعك لاو داير هيف رب الو داعم رش اهداعمو داح رش اميداحو دارو رش اهدراو داع

 ديرت امو كنأشف يلعاوذ تاهذو ىل_مافم تنام اذا يتح را ينقذ يلئاق ةل#ال
 املف هلتقل رذمملا هء اعد هش تباطو هنم تذخأ اذا يتح رسخلا نم هتجاحم رذنملا صأف
 لوقي اشنا هيدي نيب لثم

 قريدقتوملا,اكيفيراالاه> * هسؤب موييف سؤااوذ يلريخو

 قنا بخ ىدلابلام تاجس »جاهلا
 قاطلا ةل-ل مك الا اهكرتق ه ةدإبب 0 حير بئاحس

 نهلجحر هب 0 كلذك لري 15 نايرغلا هدب 000 تام اءلف دصفف رذملا هب صحف ْ

 3 أرك كتبنا هللاو نعال تيبأ هل لاقفر مَع يأن 3 ءا رفع نأ نإ ةلظنح هل لاش

 لاَقؤ كل امضقأ هةحاح لأساف كلذ نك ديال لاقو يل م-عدم ن 5 الفا رئام كريخ ند

 ك.كح يف ذفنأف كيلا ريص 00 0-1 ه كحأو لحأ ىلا ابن ف حرأ ةئس قلْخأوا

 انآ وار ب كي رش ممم فرع هناساح هو>و يف رظف دوعأ يح كب لفكي نمو لاقف

 هلاخأال - نكد 0 نإ و 2

 00 دهس | كو نابيش اخأاي

 هل ىلا لبحارشو نإ ور 5 1

 هلاَقملا نسح يف و د * ىلا يف مولا كافر
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 ا.اف رذنماهقلطأف لجأ كيلادم# س١ نأ. همد يمدو .هدرسبي يدب نوءللا تيبأ كاقو كيررش تنوق

 هلتقيل برةفكي وئُشو صاق هدلع .اطب اف هس اي: نا ةلظا> نظن هتساحم ف ساج لباقلا ْئَم ل

 هينوم عا ظتختم ةانفاكتم لبقأ دق ةلظنح وه ؟ةطيسرعات مولع .علط دق 5 وب الا رعشا 1

 اهنهقلطاف:امهم ركو اح مافو نمي ردا و املفن ةيدنت كن رش ةيدات تماق دقو هيد هّسيدان

 انثدح لاق دعس ينأ نب هللا دبع ىنةدجح.لاق“نلع نب نسما ( ينربخأ ) ةنسلا كلت لطبأو
 رذنملا نا هلدقو صربالا نب.دع ثيدحت “نم ناك لاق.ىلكلا نب ماشه نع حابصلا نبا ىلع

 ا ل نم نيلجر يريك ىلع اها ناكو انبلا ذيرئام هل ل.ةف نييرغلا يني ءامسلا ءام نبأ

 نا كلع انأام لاهو دوءسم 0 ور رح ا ىسسعقفلا لاضملا 68 دلاخ م 4ع رك دب اناك

 موي ةيجيسلا و ناموي هل ناكو ا 0 هالات رعلا دوكو ند لدا يم[ ا هل 35

 ءاسكو هاش هيلع علطي ن . لوا 1 ينأ 4هعأ مرو ىف ناك اذاذ نش ويلا 6 0 4 عسا موو معنلا

 دوسأ نإبر ظ سأر 7 ةيلع عاطل ن 0 0 وب مود ل ناك اذاف هامخو 4ةمون همدانو ا

 دع ةيلع فرشأ ذا هساوب مو. يف سلاح وه انيق نابرغلا همدب يذغو حذف هب حل 6

 |" عاشلا ىدسالا _ صارءالا نب كيبع اذه هل لاَ ىتشلا اذكه ناك. . نه ةعم ناك لاَقف |

 صد رقلا ومسح نم هدنع ل نأ ع نللا تب هكرتا هعم ناك ىذلا لحرلا هل لاَقف هب يف 0

 هكردقأ ف ك.دعمب شع ناو لد 2 ناف هند عمساف هلو ُْق كرد كم لا

 مس بادح> ىسانلا نابو هثدبو برشو ع -طو كرك لاق هب عداف ل اذا هلق ع

 كريغل حيذلا ناك اله هشدر هل لاَ معا ءارو نا كاع معلا اعد 8 هياوار الو هئم مهأرب

 8 ايانملا اهيلع اناوعا ير ير ١ لاق كل معاي 00 2و الل 0 ا 2 ءالحر ناخي ثدنأ لاو دعب ١

 يق 1 لاَ ضِء رغلا نود ضار: 2ك كاك لاَقف | اكش ا لوف ل لاو |

 لاَقف ان بودام هلهأ ن 5 رفقا 0 ٠

 كنعد 5 يدد سلف د كييع لع نم رفقا ظ

 دورو هل ا نا>و « يوكن ةطخ 0 '

 ١ هناك ٠ بئذلا مك « الطلا ابق كت اى اندشتا لاقف
 ا 017 انو د وماتما ني وناع ريح( انام )٠ لذ ا ا .ث مهدشني نا يباو

 هاعجا رف موئلك نب دلاخ هركذ ايف ءامملا ءام نب رذنمال نيعدن اناك اممناف امهلتقمو للضملا

 اءوهنع 00 حبصأ أمل نييح ك1 0 لدقو اهواتقب ل ت.ضغق هركحر ع لوقلا صحا

 اماظعا اهاربق اهئامدب ىذغو امه ربق ىلع ترحنف . لباب رتاف ملف ىلع مدن اهرح ريخأت
 تااقف اعراخا ن هدهر 5 د 0 اع .اههب مأو امجربق قوذ نييرغلا يبو امملع انزحو ا

 نيىّدَسالا ةبدان

 دوصلاد.سلابو دوعسم نإ ىقرءعل_ة#© ا يب ري4+ يعابلا ركب الا



 ( مق )

 ءانغ هيقو داوم دم نب ورمو للخملا نا للا قري سا يف ءارعش ضع لاَ

 ل ل ور 1

 قورو دعاور كيلع تداح » قر ناقل نيب ريقاب

 قلخ ءاكلاف تيكب نيلو # ةريثك كنع ل_ةف ءاكبلا اما

 ديبع رعش ند اضيأه ينغا امتوهيناغا 3 يلعسولا ير 2 قاطملوا ليش حرس نيب الءانغلا

 داعيمل ممئلي_ لو ورفع ما. نم :# .يداولا ةلإل انيلع لال كا

 داقعاو كادكد نيب سبيس يف * مهرس لاطىكرا يبيع

 ىدانلاود را لهاوبابقلالهأ#. دسا ينب نم يناف كيلا تهذا
 ركذ يطسولاب لوا ليق: هيفو قحسا نع ىطسولا ىر<يف ةءايسلاب لق” يناث ضيرغال ءانغلا

 بطاخي لوقي ةديصقلا هذهيفو حرس نبال هنا شبح ركذو يمح الا راكز يبل هنا يعاشولا

 ه.طاخع لاَقف هحاصتسا مهنعهغاب ”يثيفهدع ودي رحد> ناكو سيقلا 56 اناث را نب رج

 داما دعب اروغ بهذيس الوق * هتوذاو ينع برك انا غلبا

 يداز ينتدوز ام يتايح يفو # ينبدنت توملا دعب كافىعاال

 يداب الو هنم تافم رضاخ ال *_ هللردم تنا اموي كماما نا

 دانوأب ةيجارا نيسرت له © كرات تناعالو نظىلا راناف

 دازنم تيعواامثيخا رشثلاو * هينامزاا لاط ناو ىتي: ريا

 ىلذولاركب يأ نع ينئادملا نع يعازخلا ترانا نيدحأ اند لاق نيسبللا تب يدع 3
 ينبءاسأ ناقل لاقو ىكف ديلولا نيدلاخ ىلع نكي موز# ينب ءاسن باطلا نب ره ل عيش

 00 ىقلاوإلا ىش نام يأ لم ىلعو نيذكيال نماف نئشام ا

 صربالا نب ديبع لاق اكل ءاياو كنا هللا دع نأ

 ىداز ينتدوزام يتاح يفو # ىبدنس تواادعب كنيفلأ ال

 لاق يديعلا هللا د_ع نب دمخ ينثدد لاف كك يأن د ل ,ع ينأد> تاق ( ير )

 انلتف لاقدب تازنف لزاملا ضع, يف ىل قيدصب تورش ةنآلو 0 لاق باكل فيس ينادح

 باك ىلع لخد دق باكب اذاف يسون نم تبتناف انمتف ذيبلا انيلع بلغ مث بارسشلاو ماعطلا نم

 هريم هيلع لخادلا ىلكلا لعح مل | انشأ امهمالك نم ع هيلع مسيو شيب لم>ف لحرلا

 ماعط مط اذكو اذك عضوم يفوت لاق هين.ءطآ 'ىش كدنع له لاقو هرفس لوطي هقيرط نع

 يف .ذبدن مسا من لاَقو 0 هلأس ملهيف ام,غوأو خمسا قا هيلا ايهذف يش هب هيلع سدلو

 0 كشدعو يألاق * خب رطإ لهدل لاقمل ا انرمشف هيلا ا.هذف ءاطغ هللا و > | ءانأ

 م ويس هانغمل هيحف هيلغي ديزي ع

 داسعيلل مملي. مل ءامسأ لآل .* يداولاةليلءانياعلابخلا فاط

 يلا ىف



 7-72 ( ه0 ظ
 دير جس ١-__  لٌ[ٌْ[1ْشْشُْ[1لْشظلْشل1ك5ٌُْ ل7 طلال / ١

 داّتَعأو كلارك د نيب تمس اس +2 مه ريس لاط بكرت دتها يف

 ىلع هللاو تف لخاذلا باكلا جرم ذييالا كلذ ىنف يت> 1 نانرسشيو هنغي كي م لاق

 امبوءاثنلا كلذ نمنسحا تعمس يفا ركذا امو تكسماف لزناا بحاصل كلذ ركذا نآيسفن
 ٠9 - 3 ا
 تس وص هلو هرعش نم هس عل

 همولعم ريغ أدالب تاهه.م #* هم وم رم حعيصلا لليبق لاح نك

 هموسوم نسلاب ةسن ١ ءاضرب * اهب داؤفلا ماه دقو دنه نوف
 هلو# اهمو نحو ىاشهلاو ساو قع لعل 0 قال ءانغلا

 لاطبالا يك ناءح را 7 وشل نمحادةلاك ذيذانللاف

 لان يح ةورد 0 * لاي . نينا 0

 لَه فيقخ لال دلل تابالا ند عيبارلاو ثانلا كو لصهاط نا زيزعلا دنع 1 يف هند>وو ا

 يما ثوااو دوم 31 هللا دنع نع رصنخلاب

 يه

0 

 لوا تاتكلا 53 1 قا »+ اهعااطر ا 5 الامم تسرد

 اة ًاثر# 8 1 اك ىذدعتل راد

. . | 

 أ فرسشلاب سيل لمرلا نم ٍبيتكلا فقلاو ةفورعم ةيدوأ ةمنسأ بونج لماكلا نم هضورع
 20 طا. هدف ءائغلاو يذلا مورآم نإ ةءرب رل رعشلا * فورعم ل اص لضتلاو 2 الو

 ئوع 92 يعاشولا ن ء رصناب

 مد هبسنو مورقم نب ةعيو رابخأ فج
 5 كلام نب ديلا ن دا نعل ورعان دلاخ نب راج سيقن مورقمنإ هدرا

 ةيلهاجلا ك ف مرض يالسا عاقب ا راو نب وضم نع سابا ةفئاطا دانب ة ةضنب دعسنإ|

 0| ىامكلا ورم را اقام مالسالا يف شاع مث ىرسسك هيلع قفضأ نم ناكو مالسالاو

 ةخيقل مرادنب لش نب نطقىب رباحنب ةرءذ نب ورم دبعنب درجت عاب مورقمن, هعيبر
 نعل هراظنا نع هاهن دقو درت دنع ثرحلانب 'يناض مورقم نبا دج و هعباب املف لحا ىلا

 هعم هعلض ناكو هيلع ناعا هنا "يباضب ضرع مورقم نبا لاقف

 ناعا يلاذ_ء ملام اذا * يمهنإ ةحباملا نبا رجا

 100 يغلا ينانع ءانعل |1'نم ناع يأ ناعل هلوق



 يطاق هع
 00110111011 ا م م 2 5-5-5555

 نان: ررقلالا لغرتسلو « الرق لوغو ىراالىز
 ناعلا كل نم ىلا 5-5 « ةاثا هيحاص دنع فاحيو

 ١ 2 ير ذبل نةضءبءلماحو

 نا نال نم يفت « هعتم تءش ءاشا يناولو

 ناد ينأ ليحي ةل_صاوم © هئم ليلا تاصو قد
 ناب نينبي د-حللا تورب * تلحو نطق ينب يف عفر

 © نانآلا ولح هلق دعب

 قاتم باساب نطق ىلا * راح ريخ ةروهضناةروضو

 ناح هد# ةعد ةحعب دص # ىنمملأ ب بتهذلاك ىلا نا

 عتيق س ه<شلا عولط د 1 دع ن حال الثا طملا ءاح اذه يف ىهذلا 0 2 لاق

 نسي نإ ملاس نرد وعدم 2-0 هلام قيت ا و مو رقم نب ا ور# أ لاق ددوبو

 هلوق هيك 3و ردم تب ةعربر لاق ديسلا 0 تود نب ةماعلا 7 صاع 38 نايبد 0 ةعمر نا

 رذ_< يذلا هلالا ءافنكحح * تاركذدما سوثالا وبا ىنافك

 0 ردتماو ةزاودلا هله يطق دي كلا
 اديعاوملا نأ هنأ: كةفاحاو «ادوعم باقل ىمانا طباخاناب اضياهح دعلاقو :

 (*) دو وأ يللا تاعلت ىلهوح نه احمل عاطا كب ةيظااينأ
 ادقانملا امنت وفا تال د ا وحلاّةادؤكيرت كما

 مكمل عطق يد يف امعأ انك اسوم اد اورج

 ادو>يص رانلا جيجاك (١ةريهبظ# اننلكت 8 تارذ امفلك

 اديرتت ليلا ىتال هؤادسأ © :ه«كالطلا يدخم فذق ةموخييف
 ادوعسم قلا 5 نير ال الا تاك" نالا ىلا تكلا

 ادو#ت لعفلا 4 ءاتفلا بحر نإ هيهاوق ال 0 أمها قالا ش0 ام

 امو ا> ال ك.ءاحب “ عيسأ# 0 نودمحم موش ه2 5ق

 ع || لاطايلا كنع بح و 355 سان ريس : هع الو

 اديدائصلا مثلا كءابا تبا «* دقو نايل تاياغب تمس دقو

 افخم يورو 2( هلا يورو 6و ناءضو» دواو ىلا )2( 20 تبا يورو (0١)

 ةشدو يورو (5) صاضلا يو جرعح يورو (8): ناسا 20 لاخلا فيلو هن

 كلاع يورو )0:7 قل دو امعمحو را 7 يجو



 (ة9)

 راختساو اهني هميانن يد وزع دنعنرب درت ىلع ىتجرلاثرملا نب “يناضل ناك ور وبأ لاق
 نب ةعسرب رادختساف.'يناض هفاخ مش ىلاعت هللا رتل 2 مورق» نب ةغيبر هعيابو كلذ يف هللأ

 ةعسر لاقذ ةعمرل فني مو 'ىباضل در# ىفوذ ةراوح هلأ نوضف هانإ هتيلالغ» ىف مورقه

 موؤساكل ذل حش ادغلوقو *« لسظان ينامأ' "نم نإ درجعأ
 # مظع ىللعد.اه ىنب مكبلا # مر لو> فدا يفالت>اناو

 مولأف ىف' 58 الخ لو * مرحت لو دعب ينف سعأ الف
 ميكو لاو يىلو5 دشا# * امدعب ىندعو يدو اوسمتليو

 0 06 اف * مكلا ينالّتحا الا نكيمل ناو

 : #* مل“ مللملا نأ نطق ب د# 25”ظ003 اودسفشت الق

 00 دلتلا © يريكحلا ) ءانإ داطغأف 3 كر هابل دا وملع دركم رة عيش
 تلخد لاق ةيوازلا داع نع ىدعن» ميها ن ع هسبأ ع قدحشا نب دا ينادح لاق ةمادق

 يداولامكح و لماكوبأو ةغئامن او كلامو ديعمهيدي نيب وحط دن رع خت نب ديلولا ىلع

 دامحاي ىل اقف الامحو الاكو 000 0 ] ةفيضو هئئار لعو هنوف يداولا 0

 ىتأاف هز ايعنص قناو نااج - ةفيصولا هذه ةفص قئاوب توم ا نأ ءالؤو ترمأ

 يذلا مورقم نب ةعسر لو هنديشن اق كل ىمو اهتفص قئاوبام كل يندشنأف يذإ مهم ٍٍِتأ

 يلج: باحسا| ىلا> ن هردبلاك * ةلفط ضراوعلا ةخضأو ءاهش

 لمو>ى 6 ل را *« اهريشن لفترقلا عراماكو

 لساسلا قرحرلاب قفصت نساك * .ىركلا قرط ام دسباهافناكو

 لتتم ىرذلا هذ منعا يف # بهار ط.ثالت ضرع اما ول

 ل 6 هع ردم وتم وأ مالا تاغاشا راج 8
 0 وال ف ب ارم ٍندخو اهتجهبل ايما

 لأ تلح اه ل راندلا فلالاترتجلاف راند كلا 1 اهل اهفصو تبصأ ديلو ولا لاقف

 هلوق اهردانو اهراتخم ن 2 .>ورعشلا رخاف ن.ةديصقلا هذهولاملا تلج
2 

 لد هيف قاداو ىلانق انحو #*© 2 ءاطقق فارسا لد

 لتح دضل نبدي نءوااضنق « :لتاخ يتاك ربدك نم تفلدو

 لقةيصلا ءاللع ماكل لصالاك . * اهعوق ةانقلا نسح ير دّقلف

 لدقنتو يتعيم يفاوغلا ي هأ * ىل ىلا ديديحلاو أ ذإ كي

 كلوا ليقن ديعم كلذب ىنغ

 ْ ٠ 2 لضالا حمم ها هلدب ضوع ىوري آرب هلوق (5)
 , تيل
 / اص ةكسعس هما سس ص مو عج ب ص همس ص خم ل صم مو 2 تم م مج و حس سم



 عفش

 لكيه ملاوقلا قطو ماسإ »* اهدارطمو»ب ليا تدوشدقلو

 يوذلالبع اسنلا ج:ش فذاقتم

 يرج اذاناكلا هفكقك أ الو
 هتبلو ملا هنم يرجح اذاو

 اهتاج طاشلا للك اذ
 لرا كو تكف لا اوك

 *يرماعمج نملاملاتعمحدقلو

 مهماع كوللا ةينبا تلخدو
 اعأك ىلع قا يذ برلو

 هدصق رصباف ىنع هتيحرأ

 هلاذع يصع ةظفاحم يحاو

 هتين يدنلا ىلا حارب شه

 هتح._صق هب انوناح تدنآف

 اهي: نغا ةيكشالا !ءابك

 هتسرع ءادرلا ضرع سرعءمو
 اهنلإ ةعيعلا نع تيتف] دار
 نكي ملم هنأك كاذو اذاف
 اهدعا ىلع ةئام تنا دقلو

 ةييضنا لذيف تالا اذاف

 مهدنع م وف ريخو تلاس ااه

 اني اولزت نافايضالا مركن له

 ءودع قوشا ركلا خر

 اثراح عنعو ائمراف نيعنو

 د اق تلم ووسا امار

 ةريشع عاما ادنع مقت 6

 ةسعاؤ ردات . ىذقلا قد
 اهاامح تان“ ةلاملا اذاو

«+ 

 نا ا نا ا

 د

 لثمح دانملا ةيدبا قفا

 لحما ساف قد محرغلا هم

 لاعب مو هلا كاطعا

 َلرأ 1 اذا هكر مالعو

 لك املا 2 نعيش تعفرو

 ليس م ل ا
 لدحرماك هردص ةوادع ىلغت

 لعءنم رظاوناا قوف هتبوكو
0 

 لدم ريغ مهلا مضر

 كيلا ّق هلمم رذا دعل نم

 لع 0 نارك دحا

 لتتم اهالي نا اال 00

 لذيم ةدجح لك صهدلاو

 كام نا 1 تاك كل نانخو

 م هن ذل عاطاو

 للزملا ضراخملا لاك درو

 لفغايف انك د ىلاوش نيرو

 لبذي كك اع لعا فاض ا

 لصف ةريشملا نيب ان ٌؤايبطخ

 ل ' رك 7
 لمحلا نيفتت اقاو

 لا شل ناو هب ءوم اق انفياطل انلاوخا يف قحيو

 ةطاتخم مهرابخأو مهتبن تناكذا دوهيلا راعشأ نميفاغأ ابف تعمح ةلمح هذهو

 سس وص
 بمص ةزيزعلسو تالظو « لقا | كذا ك1 نإ

 (رمع عساب - ىلاغالا : 3 ) .٠ 0 ءةة الأ
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 311 اهماودام ة هيشوم * اطعيبرلا داح 2

 بكرلا قحاب الئقاّرتس © انث.:لوقت_ ذا اهنم كلا

 ١ رم لا ي ر+ء يف ةبابسلإب لوأ لق حارس نال ءائغلاو يطرقلا يد. نب سوال 3-0 كلا

 | نال ةعنض هرق أو كل ا يطس ولان لوالا لئقتلا ن 2 هف 0 عزو قحسا ن 8

 منجي لو زرحم

 مد( مهرابخاو بريس نيلزانلا دوهلا بسنو سوا رابخا اج
 ١ نانداكلا مه لاشب ريضالا وئبو ةظيرفق ونبو طبر ينب نم لحجر يدوول ءأا يند نب 1

 1 هلاو دمحم ىلع هللا ىلد قاد نب قئاوم"ى > نا ا روع نإ نجاكلادل د نم مهو

 | دزالا قرش لبقو مالسلا هيلع نارمتنب يمو٠ ةافودعب برثي يحاونب الوزن اوناكو اءملعو

 ' ناماس 6 لع الدب (ىنريخ 0 بيب جرزملاو سوالا لوزيو 0 هلا ليس راحشا دنع

 '0017 ل1 نع يلهلا لاهل نإ ةنييع لاهملا يأ نع يصاسلا دمت نب نفح نع شنخألا
 نماموق لا رسا ينب لق هدا لو يف ةئيدملا ودك اس ناكل اق يرامعلا نع دعس نب: رفعج-

 ناكف ديدش يغلبو نعلهأ اوناكو دالبلا يف أوقرفت دق اوناكو قرلامعلا مهل لاش ةيضاملا مالا

 | ممم زاجحلا كله ناكو قورط“» ونبو قرزالا ونبو دعسونبو فهونب مهم« ةئيدملا ينك ا
 | ريثك لخم اهب مهلو ةنيدملا ائول. دق اوناكو كدف ىلا ءامهت نيبام لني مقرالا هل لاق لجر

 | يرقلا لهأ ن نه ةربابحلا لاا 3 ثععب دق مالا هيلع ناره نب يسوم ناكو عورزو

 قرات نأ همأو ليئارسسا ينب نم اشيج قيلامعلا ىلا مالسلا هياع ىسوم ثعبف مهنوزغب
 | لجو نع هللا مهرهظ أف زاححلا شيلا مذقف انحانيسا وقبتسي الو مهلع اورهظ اذا اعيج

 | اولاقو لتقلا 7 هب اوئطف المح اثيضو ناك هناف مثرالل انااا نيعمحأ مهولتةف قلامعلا ىلع

 | 3 مالسلا هيلع ىسوم اودجوف ماشلا ىلا اومجرف هير هيف ىريف يسوده ىلا هب بهذي

 | دحامهم قبيملو مهانلتنف مهيلع نعو لج للا انرهظأ اولاقف مءنصام ليئارسا ونب مهل تلاقف

 َر ” كر مالسلا هياع يسوم هب يأ اناقو لتقلا نع هب نفق الجلاش ناك مالغ ريغ

 0 ادبأ مأش كلا الع نولذدب ال هللاو 5 مهم اوقنتست ال م صادق ةيصعم هذه مل اولاقف

 ")| ميلا عجرت زاجحلاب م هانلتق نيذلا موقلا لزاتم نم انل اريخ ناكام اولاق كلذ اوعتص املف

 دوهلا ىف كس لوا /ىشيملا كلذناكو اهولزتف ةئدملا اومدق قت مهي ..ماح ىلع اوء>رف اممقن

 لاومالاو ماطاالا اهب اند لاعلا ىلا اهلك ةندلا يحاون ىف اوريشاف ةنيدملا

 | اذلإلا امين لئارسا يب ىلع مورا ترهظ منالب وط انامز ةنيدلاب اوئلو عرازملاو

 ا(] نيبراه لدهب ون ذو ةظيرق ودبو ريضنلا ونب جرف مهءاسن اوحكنو .مهولتقو مهؤط ِ

 | مهياهاب اهنع اولصق الف مأش !| ىلع مورلا مهتياغ ا لل,ئارسأ يتب نه زاجحلاب نه ىلإ مهمه

 غلب املف زوافم زاجألاو مأشلا نيبام ناكو هوزجعاف مهدربا مهلط يف مور ١ ع



 (ة8ه) 0
 يب ل محا تحمس تطل ٠

 ند نايداو روز«هو ناحطب و ةيلاعلا يا ىح جرت اهاوس 3 مه سلا نا هو سه أ ْ

 مكل تدجودق لاقف مهلا عرف رحشلا رح تيذن ةبذع هايم اب ةبذع ضرا عالت ىلع ةرح

 عفادموة را رخأتيفةبيط ةردموةبذع عالت ىلع نايداو اهنه بصي ةرح ىلا اهزن اييط ادلب

 تناكو ناحطا ىلع موعم نهو ريضنلا واد ل كلذ مهأزيم ند اهلا موقلا لودتل لاق جرمغلا

 ونوديز ونبوعاقنيق ونو اروغز وو رحم ونبو ةبمأ ونمو ةمركع وس لسارمعا ب ليل

 ءان 1 ند ةعاج برد 0 ناكف صيصقفلا وذو فروع وذ و لدم وذو هظل رق ونو ريضتلا

 مهلو ةنراح ع 0 ومي ةبارص وذ 3 5 وملا رياح ىلع زلاو ةورئلاو كرما مف دوما ا

 وش 00 بر لا ١ نم نوع لا رمح ا ينب ريغ ند مهم 0 لاذخ هإ لاقي ىذلا م طالا ناك '

 يطظرقاا دعس نب يمك لاق نارمقلاو نانسحلاو ١

 دج مالجا نمو ماون اج * مدايد يف متررق نينهاكلاب
 مها ال ريم نإ تاوخ لع درب يماسلا سادرص نب سايعلا لاقو

 1 رهدلا قدم 0 مهل *« مكن ونينهاكلا عرص تون ْ

 نش ند 3 0 2 ههاولا 2 اذهف 1 تارقب 0 تلفدلفا ع نثدو ب رو نق بطوو

 ىقعريسو رةفو ةقاق اذ ناكر هو مول لاق م او دزا هولز ' .نذلا نا أ را وهو لاَقف

 رج ايري مكنم ناك نم مهل لاق من ةعازج وكس نيذلا ناكف من نب قدالف هذلا كا

 ناكف ماشلا ضرانمىمو ريفخلاو يي ريوس قداياف ربرخاوجابيدلاو ريعاتلاو مالاو رخل

 قحليلف دبدح دازمو ديدش لو ديعب مهاذ مكنمناك نمو مول لاق ّ ناس والاول نذلا ا

 لحولايف تاخسارلا ديرب ناك نمو لاق مث نامع دزا هولزن نيذلا ناكذف ديد+لا نام رمصقب

 اولزنة هيف نك اسال ضرأ نمءافعىلا ألن. مهنم ناكواوقرفنمث رار يفاولزناهودرووةنيدملا ىلل

 يتلا مهلزانم ِق جرزألاو سوالا تماقأف اهاها عماوناكف اهأرق نم ةيرقىلا احل نم منو هب



 قت

 دالب د ةئيدملا نال ءاح ل ليا بادب اوسل شاعملا يف قيضو دهح ِق ةنيدملاب اهولزت

 امحرختس ةعرزااوةريسلا قادغالاالا ممم لحرال سيلو عرزالو لن باعت | وسيلو من |

 نالجملانب كلامنا مث انيح كلذب جرزخلاو سوالا تئبلف دوهبلل لاوءالاو تاوم ضرأ نم

 ملاحي هريخاف مهازنم نعوهموق نع هلا نا كلذ دكون وهو يفاسغلا ليج ينأ للا دك

 هما من م كلاباف هيلع هلها اويلغالا ادلب انمموق لزنام هللاو ةليبج مال لاق مهشاعم قرضو

 ! ىنأ ماب مهريذاف نالحملا نب كلام عجرف مهملا رئاس يا مهملعا هل لاقو هءوق ىلا ىضملا |

 ند اوكاس هلم و لقلي مودءاف الو اودعاف م <كترايز طر كلما نا دومال لاق م ةلء.ح

 1 نا لكرل 7 ضرح> يذب لو ةنيدملا مدق يب ف. 5 عج يف مآعلا

 نامهب ركمي مل نا يدْحَو مهفارشأو مهسؤر لق, يتح دوولاب ر 5 < عمجاو هل مدق يذلا مهل |

 مْ يف ذ عسأو راح قائنس ءأف نما عراك لوط ى 0 2-0 موماطأ ّق اونصح

 الا وعلا هوو نم هجحو قبب مى هون نا 0 كلا ةليحانأ ن أ دوهملا ىلل لسرا :

 الجر رمأ هباسب اوممتجا املف مهوب نأ ءاحر همشحو هتصاخب هعم ينأ, لحرلا لعجو هانأ |
 هباجح رمأمث دوهلانم مهلع لخدي ن هلك ار 2 اللا ياخ اوف ناد نم |
 مواتقب ,و كلذك مها ن ا با>لا لزب 3 ال>ر الحر مهولخديو راخلا يف مهل و نأ ا

 وبأ مهنم لق نم يئرت ةيظب ذل هس نلاعنا : هرذا ىلع اونا ىتح رئاحلا يف نيذلا دنملا ؟

 لوقت ةليمح ١

 حايررلا امفعت ضرح ىردي 6 ايش )نفت 3 ةمأ يسفنب

 ل رت | فرس تولت ةلئي رد ة ن٠ لوهك

 حارقلا ءاملا اباهال رع © 0

 حادرىواج مهنود كلانه * تلاخل 6 هردان 5 ولو

 بأ حدمي جرزألا نب كرد ن ورع ن فوع نب كلام ن ملاس نب ديع وهو ق٠ هرلا لاقو ١

 يفاسغلا ةلبج
 انيئغدقو تينغ دقو ن .*« اسحلايف كيد ضَقي م

 انيزح اع تاراملا تع اقق للا تاقعارلا

 0 نر 1 21 6 اوملا نار كلاثما
 انيربلاو فعاضملا درزلاو جاريدلاو طيرلا #

 انع مهافوأو ىثك ©, نم ريد> ةلدح وبأو

 « انيحلاصلا لس هماخلعاواربهرباو #

 0 ان يعلو الا نط كه
 انكلا 5 دلاهتانح نه ار دان انه *

 اننا نءقب افا .ساواللوش القاعمو
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 انيتلصملالاحرلا,ف> *« زث ءاروز ةل-#و
 لاق ءار املف *يضو ريغ اليثض الجر ناكو هب *يِحف هيلالسرأقمرلا لاقام ةليبجابأ اودشنأ املف

 نمدعب دالبلا هذه ىلع اويلغت+ نا جرزخلاو سوالل لاقو الث. تنهذف ءوسءاعوو تطلق

 يك لفوتلا ارض نكمل او مآشلا ىلا لحر مث مكيف ريخ الف اه عا فارغا م تا

 دوولا ةليبج يبأ لس

 امنعملا ءافآ نمو ضيرعلا موي * اهب مسقي نم ةظيرق لئاس

 املس وعدن ءانشخ ةيبتكو * اهلظ قفخم ءاحلملا ممءاخ
 امليصلا فوهنلا لع لحا قد 7 ةيلوتلا ماكبلا لجل ىذلا 2

 نب كلام يطعا وهنيحبأف 00 ةلخإ 0 ينب نه ةلي> 0 نهابسةوسن ايس مق ند هلوش ينعإ

 مهيلع ضرتعت دوهبو عنصام دعبانمز اوماقا ردنا هحان ل وبأ لاق أعاني نال

 مئاماعط م لعن ماد مكل لهف ديرك ةيلغد ويماتحئ ام للاوهموقل نالجسماان بكلام لاقف م« وانو

 لو 0 ولاقف عي م هولتقافين اح اذافد وملا سم ىتإ نفقا رم نم ةناهيت لك 3

 انمي وه ريغ ىلعناك كلذن كلام مهل لاقف لآ نمانمةلي.ح اق دقو ادب _ ان الللا وا ولاق كلام

 كلامهب ىمأ مهنم لج رهيلع لخد الك لم هوباجأف اندنع كلاحاوءلعتوموحمت نأ اندرأ اهناو

 متن كلاد باب ىلع ماق يح لبقأ مهنم الجر ل مالجر نيناكو ةعضب مم لتق ينح لتقف

 مهمتي رفاوقب نيذلا هباحصأ رو عجرف 1 ل عرضا 2 لاقفان وص عمسإ ٍ

 نالجملا نب كلامل دوهيلا نم لحر لاقف دحا

 دوسأ نميفو تره نءيفف »* ابهفالجا هلق تيقسأ

 دوه نمّؤرمأتن اوفوعن د ا يف 2 ٌؤر* | ىبا كلام لاَقؤ

 نالحعلا ن 1 كلاملاَقف 0 2 اونا 0 5 -- ميكا امد 576 لا ا

 0 املا يقأتو « | 0 نأب ىلع اذاف

 نولعشإ اوناك 6 ضع كا مودعل شع ع هوه ”يش جررآطاوسوالا نود دحا مهحاه

 ركذو مب نورزعءتي جروزآلاو سوالا ن « نطل يا اول دقدوم ند موقلك ناكف مكياومو

 مث هتقرافو تاس هظبر رق ينب ن* أسما هل 6 ىط رّقلا يلد نب سوا نأ قانيغلا ورا وبا

 اف لاَقؤ مالسألا يف هيغرب تاع>و هش 8 هيلا أمسفت اهتعزان

 دي نرد نيدلا ي رهعل و »2 هندو ىدوم ةاروتىلع ندع



 6ك

 رك دارا انا ادي نمو © هيد “ ةلامرلا نأ 0

 تحسس وص ةاووبلا رامكا يف ناغالا نمو
 تيد هلي سألك كفه يذم ال: الإ: . يلذاعأ
 ت26 دو قرش هلو < ىاوغاتنك ناي ده راو ىعد

 ما دق هننعا ىلإ" ولا يت موللا ةلطا دق "لداعأ

 تكب ةلذاع لذ.ع نم يب #« سانا يتف نوكيوا يتحو

 تبا اه تلتق لصو ىلا # ىنتعد دق مصاءملا ءارفصو

 تفس دقو كنارش دق ىزو < :ياذتلا ىلا تررح دق ِقَرَو

 هل نب دمع نع ةغلخ 0 وطلا نع يركسلا هاور اهف ايداع نب 01 لا

 عبارلاويفثاو لوالا يف ق>--١ نع يط ولا ير#يف ةبايدلاب لوقت فيق> زر نبال ءانغلاو
 اضيا نامحدلو كلام هنا ةناب نب ورمع معزو ديعمل هنا يكملا نبا معزو تايبالا ن. سماخلاو

 لمرلا اذه نا ىدلانبا معزو ورمع نع يطسولاب ىلءر سداسلاو سماخلاو يئاثلاو لوالا يف

 ى نع لية” يتان دئاف يل و٠ دبع يىبال يط ولا ىلهر سداسااو يناثلاو لوالا يفو حرس نبا

 فؤدلا زيزءلا دبعا لمرلا نا يماشهلا معزو ملا

 7 للا را راخا ع -

 ردي لاو مال نب دمع نع ةفيلخومأ كلذ رك ذ ءابح نب ايداع نب ضيرغ نب لأومسلا وه

 مسالا سسسس سس سيب هبتييييسييبيبيبببيستبتلسلا

 نبر<لاقو هدجايداعىلاهنو. -ذيو بسلا يفاشي غنوج ردي سانانأر 5 ذو بيبحنباو يموطلا

 نةهوهولاقعنبمرادز ءدم-ينأن هلل دنع (ميك>و) اضي سغرك دي وايداع نب لأو.سلاوهةبش

 اذهو ءاملا ءام سماع نب ايقيز« ورمع نب بمك نب ةبلم" نب ةعافر نب ايداع كال كو

 زوحال 0 اشزهورمعو مالاعألا ككاو نكودلا نب 0 هلردأي ”ءالان ال لاح ىدع

 تناك ةمآنا (لبق دقو ) رعأ دفلك 2ك اال ءرطع الودي ةنال لاومسلا نا و هيب 0

 لب لابقو ءافولاب روهشملا ءامتب قابالاب فورعملا نصحلا بحاص ناك هنا اولاق مهلكو ناسغ ن

 ةيرارتب هيف رف>او ايداع هدحل نصحلا اذه ناكو ناره نب نوره نب نهاكلا دلو نه وه

 لاول لاق اعرامشا يف ءارطغا هناك َدَدَقَو:ةيذع
 قابالايوسريضالا تدبو «# هب يتب درفلا قلبالاف

 ا ا هيلا لا لاهو
 تيقتسا تئش الك ءامو * انئيصح انصح ايداع ىل ينب

 للملا برضي هبو اقو_س كانه مشو هنصح نه راتكو اهفيضف هب لزنت برعلا تناكو

 كلذ يش ببسلا ناكو اهعدوأ عاردا ّ ناحل نحب مو ىلتآ يح هنبا همالسأل ءافولا يف

 ١1 ديري ماشلا ل راجل ل ردح نب نساء عأ نأ يف كلا يئاسلا نب دمع ان ركحذ اف

 1 رد 32 23 ا ل رم وع ع ع و يع يبشر سي و م جوو حو ووم مع.
 ه-سسمسملببسلسسسبب> >> ججبجببببببجببببببججبببجببج>ب+ج
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 ةنأ وس د ع هنا يا هعاقنا كمل قاب هولا هنمم# ايداع 0 لاول لع لز رديف

 ءام 3 د 0 هيلطف برطا 7 جات حاو هددعو قا ىدح 4ع مهقرشو هلعفل هباحصأ ةها 0

 تاركا م 5 ةرواسالان 4 اشدحو م جوعد] ا رامو دانأ ند اثويح هياط يف ه>وو ءامسدلا

 ةضافمملا 5 3 ل تناك عارذا 4هه١مو ل ىلا ِط هنع اوقر هلو را هتلدخو

 |: كلل اهنوثراوتي رارملا لك | ينب نم كولملا تناك لويذلا ماو قيرخلاو ةةصحلاو ا

 ناك لامو حالسو ثرحلا نب ةيواعم نب ثرحلا نب ديزب همع نباو دنه هتثب هعمو كلم

 يف لق ىراز_فلا هل لاف ىعاش عسبض نإ عي درلا هل لاش ةرارخ يسم ليد

 هلوق وعز هب هحدم ارعش عيمبرلا هدش و هبحمل رعشلا ناف هب هحدك ارعش لاوتسلا

 قاب الاب هترز لاوسسلا] قود صاصللا ين دا
 قهر 1 مراغ يف هنثح نا * ةحاح لح 2 ا تدب

 قبس مل اهباس مراكملا ىو>و *# ةليضف لك 1 وق الا هل تقرع

 هتديصق هق نقلا قرم لاق ١
 قرات كلذ ل 0 ع * 0 دعا دنه كتقرط

 ا برضو ا.ءمقح 5 5 ل كا 0 هابأ هفلعو و ىلع 4 0 0 لامو

 | اما نا مث هللا ءاشام هدنع 30 حارب هل سلخ يف موقلا لاو مكانة

 لَمفف رصق ىلإ لصوت نأ ينابقلا ريس يآ ني ترا ىلا هلا ل ا
 ماشلاىلا لدحرو كاوشلا هعارداو هلامو هماب عدوأو قار املا ىلع هدب الح رهعم بحصتساو

 هباراغ ضء يف و ملاط ن نب ثرحلا لزنو لاق دنه هبا عم ثرحلا نب هز همن ن ,| فلخو

 ماك نب 1 خلا رأاب هحو ردن : 0 0 و 0 روش ثايبأ ن , ْث را 0 داك ١ 39 ١

 0 فرعتأ 00 لاق 1 * ملاظ 0 ثرحلا ل ا لل هل هو 3 ردو عفر دق

 لام رسأ الو يقهذ ر هك تلف هب كيأش لاق هلتقأ م أ كللفام مق لاق ينبأ اذه مأ لاق

 كلذ ىف لاووسلا لاَقف ه4-:ع فرع و نعت <ءاعق هماعدو مالغأا طسو 0-5 برمضف ي راج

 تدقو ماوقأ مذام اذا #* يا د :كلا عردأب,تيفو

 تين اهبل ووتس مك + اتا ايداع يصوأو

 تيقئسا ل لك ءامو »+ انيصح كَ ايداع ل يب

 يثعالا ناك يي ياك لجر د لآو.سلا نب حرش هئباب ريحتسو لاوستلا 0 يذعالا لاقو

 1 يرسالاب صو هةفايش 2 ياو لأومسلا نب حرش لزب كو رءبأل وهو ه رمد ًافدب رفظ مث هاذ

 يشعالا هادانف

 ىرافظأ ديقلا دعب مويلا كلابح * تقلع ذا مويلا نمل تال عرش

 نضيع نبشت حتتمني يبت شل ا م م ا

 1 دج ١ ةيز ااطط دعت - ؟- دج حج 2 اج تل 1.7 2202 809: ل قل قتلت 0 1 سس ٠ يبعد ا تا تت عسسل ان تتسم حس دس سم دا تمعج
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 2 ريسغ. فرع هكوبأ ادّقع عهقثوأو ادهع 1 ناكف

 رارج لالا داودك لفحج يف * هب ما.هلا فاط ذا لاوءسلاك نك.

 راج عماس يناف ءاشتام لق * هل:لاقف فخ يتطخ هماس ذا

 * امس تنا لكثو ردغ لاقف

 يراج عنام ىنا كريدسأ لقا * ه4 لاق مث ليوط. ريغ كشف
 * هب ترفظ نا هذقس فوسو

 اا 1 نسر دارا | تالقفاحوب © راع تعاذ. انيدل ”' نفرسال
 رات اف هع 93 و د” امبس ال > عاردا.راخاق

 ىدنع َقأ هل لاقو هقلطأف كل وه لاقف روصاملا ريسالا اذه لاقف ياكلا ىلا 2 ءاحف

 ىيلخمو ةيحات ةقاث ينرطعت نأ ك كنا احا ماع 5 ءعالا هل لاق 1 9 كم 0

 حالا حي مشل بهو ا يلكلا غابو هتعاس نم يغهو اهكرف ةيجحان ةقان هاطعاف ةءاسلا

 يدم دق لاف هيطعأو هوبحأ.ي ا تدهو ىذلا ريسسالا ل ثعنأ حرش ىلا لسراف

 راهطا تاك ضيو ل تبر

 001 0 فاش لاومسلا ودل ايداع نإ ضي رغ نب ةيعسو هقحاب ملف هرئأ يف يلكلا لسراف
 هلوق هيف ينغل يذلا

 تس
 مدقلاو ءاوقالا ىلع ارادتيبح 44 ىضنع يدعس:راد اي
 مهصنمتاخباو>نعامامو * تلئس ذأ رادلا انتلك اف ان

 ماو ردقلا دامرنم دماهو © ةنك اس ش>ولاالا كعزجب امو
 قحسا نع رصنلا يرحم يف ةءايسلاب لوا ىلدقث زر نبال ءانغلاو -ضي مغ نب .ةيعسل زعشلا

 نب الديفو كلل هنا لاقيو يعماشولا نع ليقث فرفخ هيف هلو ياشهلا نع ليقث فيفذ هيفو

 هلوق ءانغ هيفو لئاقلا ضيرغ نب ةيعسو يماشبلا نع لمر ةرذوج

 تس وح
 لئاسةحاح ىذ قثاعل *# لئان نم كدنع لهباي

 لطابلا تالعا راي هلك ملاع ع كتم هتللع

 لمر فيفخ د« هلا ن ,ال هيو قحسا نع ىلعسولا يرحبىف ةبايسلاب لمر حيرس نبال ءانغلا

 و فتلامذِجلواو ساحر يغ سذ و نك هيفو اهعماج نع رخآ لمر متلهيفو ور*< نع يلعسولاب

 لج آلاب لجاملا ىرتشتال * كلام. ينب َتخأ اي .بابل
 لتاقلا ىلعىفاشلال ضف دق * يذق ل يتاح بابل

 هاو : 300 #3 ارباخ ىلآ ا مرايا
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 (أؤءل)

 لهاا ك ماعلا امو انع # ًالاع انب ناك نم كيني

 لئاقال عماسلا تصناو * ىوطايعاودتراح اذاانا

 لئانلاو لصافلا قطنملا يف # مهبابلاب موقلا جاتعاو

 لتطابا قالا نود ظلت « الوزاتح لطالا لي ال

 لماخلا عم ىهدلا لمختف © ايل هنا

 يرمعلا ينثدح لاق ي -ارفلا منيه ْن نر ينادحو لاق عكو تلح نو 2 (

 علا 3 هسا# يف نانا عمتجا اذا نساك ل ناك لاق يد

 لثاقلل عماسلا تصنأو # ىوهلا يعاود تلاماذا انا

 لطابلاب قحلا نود ظلن * الو 1 لطابلا ل» ال

 ل عمرهدلا لو هموم نك ت1

 دنع نب كللملا دبع ل لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا يبأ نب يمرخلا ( يرعأل

 ءاضقلل سلح اذا ناويمنب كلا دنع ناك لاقز و شح املا نب فسوب يلا ينربخأ لاق زيزعلا

 هدشني هسار ىلع امو ماقأ سانلا نيب

 لئاقلل عماسلا تدناو # يوطا يعاود تلام اذا انا

 لاف لداع مكحم يضآن * م-ممابلاب موقلا عرطصاو

 نيظالا قااةزود ظل 8 الواات لطابلا لمجم ال

 لماخلا عم صمهدلا لءذتق © اذا ديننا

 انتحل الاق ىلع نب نس 0 قا ف كلاد ,ع دهم مت

 نب ةيع 2 اًضنالا «٠ لاح نع هيبا نع دانزلا ينأ نع يمءدالا انثدح لاق ةيالق وأ

 هدنع نوميقيف هيونانو 0 نسوألا 5 8 مداني ناك ايداع نب لوا اخأ نس

 قدح هلام ما تفس اقن ا كول ضع هيلع 0 0 معرايز لأ د تاقوأ قشور

 هوعحار تءحارو 1 تداعو 8 8 افدوفحو هناوذا 4ع عطقشاف لام هل قع ملورقتفا

 كلذ قف لاقف

 يوعدر نئاولاكيكلاو »* لاك لق انك ناللا ىرا

 قومَج ار .كلابأتأل ازا« لام دطوو تع ناكل
 قود تاوخ الل ًاناوخاو © ىلإ اوراق موقلا ناو

 نإ قودواع يلام داع امو »* نوددءإ ىللام صم املف

 دربلا دماح لثمنعكحضت * ةطدخ ةناثما راد

 ١  79ريشع عسان يناغالا (

 ببدأ 00 2ر2 ا كات تا ا 264646464624624646424212424242424244 2223332 تتتففلا 2شتتلفلففْففْفْفْفْل9٠ففلفْْل7لالالللللللللللللكللكلتتا



002 
 ا سس سس سف اسال

 دق ا نهر ناع + مدل م باقل نم ا

 ده نراقه» يفرطو ع * رءدزرد» ريغ وهو . ل

 دعس يف رومملا ميزئاايثم * الضف تشءاماذااني وهلا يذع

 حولا ىلع اهفك ةعضاو # اهتراح تدب روز نع لظنأ

 تايبالا ةثالثثا يف يلييسولاب لوأ لق حسم نإال ءانقلاو يميدملا يدوهلادانزلا ينال رعشلا
 ند هنأ لاقو يعاشهلا ن 05 كوأ ليش فيقخ ديعلل امفو يملا ى *و ىلقرلا ع كولا

 0 نآلو 6 ناىلا دم 2. كلا كوسا :٠ دعالأ اذه ماوذ بسأ دقو يكدملا ى 2 * ل ودام

 ورع كو قعسا ن : ع يط- بولا ير ٍِق قاطم ليش فم*.فخ هدعل امو لعل نما ْق

 رعشلا اذهو سنخحم ريغ ًاميدق قئااولا هلع باتك يف كلذرت 5و هته رط رك ذيب ديعل 03 اهف

 ةبش نإ رم زك ذو مك ءامم لها يف دانزلا وبا هلوقي

 : سل وح

 بسنلا ةعرك دو> ركذ نم # ىبرط ىنداعو قوش لاط دق

 بهذلا ةرود لاكع طيمو »+ امروص لالولا لكم ءارغ

 طدسوالا ردقلا 2 هتْطو كلام ءانغلاو يدهلاناللحعلا نإ هللا ديعل رءشلا هذلا ةعرب ل

 يلع ول ليقت فيقخ ًاضيأ هيف هلو قحسا نع ىطسولا يرجم يف ةبابسلاب لوالا ليقثلا نم
 عدم 00 هنأ انا 5و 9 نع

 كيلا تاني نواحبع نب حاب دنب بك نب ل اع_ن . ه:بحالا دبع ن . ناللدعلا نب , هللأ دبع وه

 بحلا هلتق ن را نم ناك ما دحأ ىلهاج ىعاش ةعاضق ن 2 قير نب دوس ن ,|

 1 ماع ًافسأ تاّث هريغ 5 تجح وزع كلذ ىلعمدن م * اهقلطف ده | | [ لاش ةحوزدل كم د

 ناك لاق يدع نب ميلا نع هنآ ن 1 ء قحسا ن ١ دامح انثدح لاق دبيزم نب نوع ) 500 (

 5ك اءوباناكو معاداس نم ديس نباو هموق يف م يدونلا نالحملا نب هللا دع

 يف ب هموق ن 4 اما . رءش يف اه 0 دب يتلا نالادعلا نب هللا ل مع ةأسعا داه تاكو هلا

 3 هل ا انا وأ أعيس مس نيس همم 3 هددع مهاظحأوهيلا سانلا ا 000 0

 هءاك النأىلا و كلذ ىف اهربغ 00 ,واهةلطفر ةاع أ راه دهوتكلدلو لو كريغ يل دلوال 2

 0-5 1 ركسوخرخلا برش دقو اموب هيلادمت 5 ا ىلع ماقأف اههلظا ي 5

 كن أغلب هنأل كديربي امئاو ري كديري ام هللاوف هللا ض6 الدنه هل ت تلاقف ىلإ ا الرا

 تقلعتف اهاصعو ىنأف هيلا ضمت الو كناكم مق ينقلطتف كيلع مسقينأ كيف عيطف ناركس
 لي شمو اهدي 00 هيو ٍق 7 َهعْز اهدي يف ناكو هلسراف اوما | مر هبوب

 هوريعو يوجب هولوانتت مهايتفو ى 00 هؤعشم هيلع ع هقعضو هم 37 اهىمأ يف هدواعف



 ١ )ع1٠( ١

 دنه هب تداع دقو كلذب ربخ حم 3 الف اهقلط يت يدع هب 17 و 4ه زن> فعضو هم هفخشل ا

 لحر امطخ اهب أ ىلا تءحر (+ ف اديدش 0 أملع 2 0 أ نا تداكو هنع تدحتحاف |

 نالحملا نب هللا دبع لز ١ هدلن ىلا 'اهج رخأو مهدنعاج ين هلم هع ءاهح و رذ ريغ ينب ند

 مف اعيج ي آلا تايتف هيلع اوضسععو اهملع افسأ تام يتح اهكسيو رعشلا اف لوقي اهقس افند ١

 اهايا هقالط يف لاقو نهتم ةدحاو لش ْ

 اهتارذ دنع تمدنق © اعلاط ادتع تقراف

 اهتامآ نبض ردك هند رد يلد

 اهقا رقرنملوجي « #* ادرلا قوف ايلحتم

 ارا م شحفلاام# ةلفط حادرا دوذ

 اهقانع دنع 8 «* اهيدح دلا دقو

 اهتاقحم وأ ءدالا ل #©- ريب ةيقانب تنك نأ لوهةدصقلا ليل ١
 اهتاقز رايخ اوبرش « اذا دهن ينب ىتداف

 اهقاط 1 ا+ةدع تلا معآ لخلاف

 اهئاقر دح موقلا انه ف#_ دعص قرز 1

 اهتانعأ يف ضديلاو © انقلا دصق ىر تح 00

 نيب ومني تناكو صماعينبيف ت>كن ادنه نالحملا نب هللادبع قاطامل يناببشلاو رهع وبالاق .
 ونبو نالحملا ودب مهف 7 فئاوط ىلع اوراغاف اءح سماع ينل دم تء.ل تارواغم 3

 تمنع و صاع واب تمزمام 2 واف مهب اورذو 0 وو ةيحولا

 اياناعدجو طرقو هلؤجت ةعبسو سك نى ريشق ن ةيواخلل نأ كرما قلد مطاؤمأ لا

 عمللان ؛ ةقحسمو ةيواعم نب ورمعنب نيسحو يمك نب ةعذج نب سادرمو ريشقنب ةماس ْ

 كلذيف نالحملا نب هللادع لاقف ىنعحلا '

 يريغ ناندحلا كيبني الف » ينع نالجعلا ينب غابا الا

 ريشق ىنب ةارس يف انرجو *# اطرق ريحلا اتق دقانأب

 ريهس ىلع نؤدري ةافح *« الحر لكش ون اكفآو

 مهالتأ ير سبق فب نم ةأماتلاقو

 حالسلا ةعقعق دنع امورق, * ديز نب دمن ينباي ميس
 حامملا ناوذا هيف رداحو * الحم ناكو نام راد شا ادا

 حاقالاو يللاتاا/ اوداحو * اريص تايزالايفلاملااوناها

 حامرلا ر>:4. ادادذشو * اري جيباو اكلام كف

 يجحانحاؤدهىرشعمثثلوا# اطرقو اعم هيبدناف امكو

 حابص ينب لأ ساردمو * ليسح ىلع تدكب ناوبو



 نء الحر نالحملا ن ؛ هللا دنع و ل

 ظ
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 نهىديحولا هدعوو هقلطأو هيلع نفث د.حولا ىنب

 هللادنع لاقف فيلق باوثلا

 هير كس ىلا ةقاذا ف ارتفرمدلا لاس ل اواقو
 داودكتعلا علخ م هفاختو « مازر ىلع تمد امدناف

 0 يتلا نالاجعلا ياام كاما دع كلو 0 ينبلاوء مح. ماع ىبذأ م ور ا

 مهرذنتف يم وق ينأت نأ ىلع ةقان ة 2ر0 كل ماع يتب نم ريقف مكي مم مالغل مي اك ان

 نيانم ايطوو ارع هيدوزو ةيجان اهحوزل ةقان ىلع هتاء © عفا لاق سعاع وب 5 نألق

 اقل نس دقو مهب لزتف ةريمو ونغىف فولخ يحلاو مهانأف نبال يف ٍةواريسلا وق دحف 2

 نمسو ناب هللا دبع نب .شأ رثخ سعأق هن أنس ) ىلا م 1 أموأو مهي نأ قع رده مل هوآك املف |

 تعمتجاف ردت م 4 دنع لوسر انأ من ا كد انا داأ ءامسو نك اكرا

 وب تمزماف اذيدش الاتق اولتتقاف لبحلا ىلع مهوةحلف صاع وذ مهتفاوو تهساو دم وذ

 كلذيف نالحمأا ل هللادع لاقف صاع

 اهرومي اهاذق مأ اهانع مهأ « اهرورغو اهصن ىنبع دواعأ
 اهروط_ هتثقر ناعروبز # اهناك تفعت دق تما رادلاما

 اهريمايصعيو يشاولا بذكيابب * ىل والااهبا ناو اد ها

 اهريفز فكبال ةتركذ اذا * اهغيلأ داقفل يس لو_ماق

 أه ريعب حاصلا لدق اه تح 0 ذأ ةرتع يف رزغأ»

 اهريذت يمسي ءاحذأ ماع ىنب # اهموق عاد افك 0 1: ملأ

 اهرورو ىضرأ ىح اناو * مءاقل يحانا ان اولاقف

 اهرب ءامدلا يفاللا انقلا مصب *# مكنع سه دلأ لكش ال اذا اناَقف

 اهروك ذ ىلاوءاات# نمرطع # انقلا يف ط< ليخلا ناورغالف

 اهروصآحامرلاودو دا ىفصتو # تح 0 هوأت

 اهروسنو اهاعيض مورا هت ل ةقربب يعرسص اهبلبرأو

 اهرو كش ال ةلغلغم * ةلاسر ىنع جادحلا أ غابأف

 ري كا يت كيكه انقل مو ع لا كمم تناف
 اهريصأ انع باغ ذا انثالح

 ' 4 | طاخعاةبأ نمارس" جرد مقسلا نم نالحملا نب هللا دسبام دتشا املف ورمع وبا لاق
 || ءايح دصقو ريك ىندب لزن يي 1 رعشلا "قع ممديام بهررال صاع ىنب ضرا ىلا 2

 1| هلام نع لبالا دوذيو ىتدب اهجوزو ضواحلا ىلع ة_لاح ىهو اهراد براق اءاف دنه

 تراظنو اهلا رظن املف

 "0| اطفي يح ناقيشيو ناجفنيو ناكي المجو هحئاص امهم دجاو لك قتتعاف
 1... 15 11 1 ا 11 ا ل 6 7 تنل ع جي وص جا معرب ب دمع يووم يع

 ة لع دتثت تابقاو املا دّتشي لءقاو هربءإ نع هسفن ير هللا



 سس يل يا ا ا

 ضع قيخاو ور ولأ ( لاق ) نيتيم اهد وف امطاحام راع ادع جوز لكاو ما

 هل لاقو تاراثلا هفوذو ا مهدالب ىلا ىدملا دا رأ نالحفلا نب هللا دبع نادم يني

 1 جحو جل تقولا ءاجيت يح كلذب 17 لزب مو كب وأ ظاكمب ما 05 رهشلا يف مهعم عمتجم

 ظ تل عجرف قولخي هبوث يف اهفك ر ار ترتكب فروا وهو دنه جوز ىلا رظنف هعم هوبأ 0

 0 0يلوحأ دقو ورع يآ اور هةخ م تاف هؤجو ىلع طقس مث يأر اع ةرشعأواةلما 1

 نع ىلع نب رصن انندح لاق ندحلا نب ىلع نب هلا دبع قدح لاق عكو فاخ نب دمحم

 د هللا دبع جرخ لاق نيريس نبا نع ا نغ ملطف أ نب زيزعلا دبع نع ك١

 د لاقف ةيلهاملا يف نالحملا

 احا ءوح يفدأن م علو د ام رع كم طيس دهرا

 امهسأو اسوق نيفكلا تلو # محال و رو

 00 اذ_.هو اذه ريغ اقدعا اا ادحأ نأ 00 0 تا 0 0

 | 0 اك 0 ني كو 3 لو كلذ ة 2 1. رتاج

 | نالحملا نب لا دع مح نأ ةيدزلا اد جزتلا ىريقلا سيلو برح نب نايفس يبأ مع

 دنهيف نالحملا نبا هلاق ام رام نمو حط اد لا لوقلاو اهئاحا نم نورك

 ىفدئمرادلا اهبتطشذم يب اقف * تان يعالس ادنه اغابأ الأ

 فوطت رايدلا لا يف مأأ « ةعاس فقوم دعب ادئه 5 و

 تعا هوااظقلا تندر # تسد ىناكما ربا ناب تأ

 فوسوكاذم يديالازاك د: * ةراتو الك كار نال

 فقوم يا ىلع ينم يحذطلاةارنس# اهعءارو ةافخ يف انيلا تراشأ

 فنعيو راغي لوصىذب تدنم * ىنناف ىمع نبا اي دعا تلاقو

 / يدهلا نالحملا نب هللا دبعل قحسا نع 2 ا لاق ىلع نب نسما ) 0-7 (

 ءانغ هفو قحسا لاق

 أدمن فطا يذر اد ماتم ءأنالو 2159 :هيوأ ءكالم> عه ل .ةاروز يلد اً

 ا لحمتلا يف قالب ايغأ * ةحاح ب>اص ردبمالحمتالو

 ادصت هك. هج وادنه نكت ناو #* ع هللا كرا ا ماع 0

 ادع ماقلت انزج اننكلو « انزاحإ لالضلا سبااط الوقو
 ٠ وص

 فرتذإ ءاناب اهدرب نك »2 حج ءاوز 01 انلو نإ
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 فدَّص سارما تاذ ءالدب اهفانك أ ىلع نوحلا د

 لا الطلي رع < ايبا دف ناداح لك

 فرفخ ةشئاءن.الهيفو لاق كلا ى نع ل وأ ل. كلامل ءانغلا ويد وهما ف رمشالا نب بمكل رعشلا

 هبحاصىلا مهنمدح او لك نأ او. فو مهنا أ ىفةاورلا طاخ دقو هباتكيف بحي لاق ليقثىئاثدبملو لاقت ا

 سنخي ريغ مها رب بات 5 7 ةورصنلاب لمر من. رفح عماح نبالهيف نايئءاشطا و ؛

 1 هلاقمو هيسأو نكراخا 1

 وهويفون " ءانأنأو ريض :!| ينب نمعَمأَو 'ىط نءهنابيمح نبأ م 0 ف رشالان بك

 اسرافا عاش ناكو ريضنلاىفب ّن موه ىلب كل قوه سم 9008 داسو موف أنف هلاوذ أىلاهمأ هع 3 ريغص

 اهعضا اوهيفرك ذنجرزخلاوسوالا نيب 00 يت بورا يفء ريغو تبان نب نا بح عم تكتاطفاتم هلو

 هوجعمع ولعه ل سو ل أوَدَعَن اكو 5 0 دوهملاع ارم ش نم سعاش وهو يملامآ هللا ةلكخا|

 هراد يف هول:ةفهباحان م ا ف لو هب هلع هلل | ىلد يلا ثعءيفبرعءلا هنم لذخيو هباككأ وحمو

 1-5 كلذ يف هريذح ر 1 1

 00 اا رو رافك هلع ضرتعو مل و هيلع هللا ىلص ىلا وم فرشالا نب 2

 ةوعد ممم نيذلا نوءاسملا مهنم طال_> | هو ةئيدملا مدق سس و هيلع هللا ىلص يبلا ناكو

 هلال حأ مهو دوهلامهممو ناثوالا نودبمي نيذلا نوكرلا ل ملسو هيلع لأ لس 1

 مدق ذا مالسلاو ةالصلا هيلع يبلا داراف جززجلاو سوالا نيحلا ءافاح مهو هدو ا

 5 0 اك نوكي راد د كرعاو ايلس نك لحرلا ناكو مهلك مهحالصتسا |

 سن هللأ ساق يذالا هءاحأو هنوذؤي 5 و هياع هللا ىل< يلا مدق نيح دوهلاو قاد رسعملا

 5 رو باتكلا ومآ نرذلا نم 0 ل21 يع ايئلاو كلذ لغ تلا نلملاو

 هلوق ىلا مكتايا دعب نه مكنودري ول باَدكلا لها نم.ريثك دو مهف لزاو ةيآلا ملق |

 هياككاو مو هياع هللا ىلص يلا يذا نع عز نا فرشالا نب بك ينا اءاف اوحفصأو

 نب دمحم هلا ثعفف هولتقيف اطهر هيلا ثءري نأ ذاعم نب دعس ملسو هيلع هللا ىلص يبلا ما |

 ساحييف وهو ةيثع هوناف طهر ةسم يف دعس يخا نب ثرآلاو ريح نب سع ايآو ةملسم

 00 | لف كب ءاج اه مهل لاقق مهم نعت ناكو ماش ركنا ثنك محار املف ىلاوعلاب هموق
 لجرلا اذه مكب نار كم متده> دقل كلذ ماع نمل هللاو لاقف امامنا قاستل اعاردا كع.دل

 تلاَقف 0 هو مهم لدحر هادا اًوا>ف سانلا نيعأ ادهم ني>ءاشع 3 نأ مهدعأ 5 مْ

 مهلا جرخو مهثيدح ىنوث دح دق مهنا ىلإ لاق ىحت ن“ 'يذب هذه مونعاس 10 لاي

 ةويلاتبع رفا ؟]ةوق نحةيلعأ ونحت وهتر اخف فيلل[ ة مامن دهم هيريضو سدع وبأ هقتعاف

 ءاش نم هعج | ريلف انهامت نيب | ظفلب هحب < يف ي راخلاهقاس ف رشالا نب بى ديرك كب



 كادعب تب اكوركر أ راد يف كلذ ةق. حملا تدتكل 5 اناتك هل لأ نيبو موعدي ب تن نأ ىلا |

 هنع هللا يضر بلاط ينأ نإ ىلع دنع لسو هيلع هللا لح |
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 هاعدو هراعشأ يف هب ىذؤا 1 مسو < هلع 3 0 0 اخد نمد رهو ْ
 ل

 وي

 كس وص

 يراخ اج دملاتوص عمنسي : قاب * 0 نم عاقلاب يت جاارابدلاب له

 نا تارعأ الو 'ىغت را ع م 0 ءارفص نم لزانملا كلت

 يطع س ولا و لقت يملا 3 ديم ال ءانغلاو ىرألا سول ردشلا تر يح 8 نحل يورو |

 هيف يماشطالاقو 0 نال 3 لاقي رصننلاب ليش وا هيف هنا 0 ورة“ لاقو ياشطا نع

 ءوضولا باص نبا نأ نم ذو>ام وهو ليقث فيفخ مهاربا نب باطل

 #* هفمض كير ال كف.هض عفرا نإ

 - د5 هبسو سبب رابخا #2

 ريثك نب دعس نب ةمقلع نب ديبع نب كلام نب لئان نب هللا دنع نب اع نإ بيهص نب ني

 ! ةعاضقنب فاحلانإب ,نارمع نب ناولح نب نايدلا نب مر>نب ةمادقن رب دو رط نب سءش نب يدع نب

 لك 'ابق عممأشلا يحا وزب ودب ناكوةيومالا ةلودلاءارعش نم عاححش سراف سعاشمادقملا ابأيف 7

 يفةرفص يأن باهملا عم ناكو مَن هاا دانحا نوكيف اورض>اذاريض#و ةرذعو بلكو مرح

 بقع رك ذب كلذيف راجل ضءبو نس ءالبو ةروهمم فقاوه هلتناكو ةقرازالل هبورح

 اهنا يمذختفلازك ذفاذهمرسشيف اهرك ذ ىلاءارفص سعأيف فاتتخا دقو رسشلا انه

 ووعوا 97 دواهاتز هءدنعت:امودسا يا نمالحر تح وف اهةلطمانباهل تدلووهتجوز تناك

 1 اهو رفا وهناك وىدمالا اب | .طخو اهحوزب م اها وهناك وةيندهمع تذيتناك اها يان دشلا

 ا نباهلادنع نإ رماعن , هلل أد عتاب 0 رفطاطلاب ؛هموقن ا رم سود ناكو 90 9 لاق |

 | ,طخالودح الهروظي الو | مهدجو مكبو و اهب يف نساجيواب .اثدحيناكو ةس دهم تنب يعو لئن ْ

 ّط دعو راحو ايكو داو هناا نها نمذاكو ير اذ ناك فدل كامل اكولعص ناك هنالاهسال

 ةاتف عماس كلا انتر ندعو ديلان وهل نض ضرعتي يملا ءاسن ناكف ارعشو ا

 3 هيلا جر رقم هل ضرىعو اهراز اذا هيلا جرح الو اهاعد اذا مل انامز هنار>مأ نونم

 اسماه ذو اهاط ايرثلا ءونب # اهلحم تناك . رفص ةئمد ىتد

 امبانجاعي صارضخم لازالو # لطاهم>سالك اهياع باصو

 ابعارتو اهب اهنم كلخع :* :تان ناوىلاض را ىرت حا



 )م٠١(

 اهباتعو تيضرأ ام ىلا اهاضر © اذبحو ىلع يضغ اهنا ىلع
 اهباثذ يوعت ءافيفيف كيءسو * ةودغ كفقارفاني- ىلجاهدقو

 تو ىداولاو ةرك 2 اونزاوو لو !لازدقو ترظأ

 / ماض قيس يدان مانيلا رح 9س برقلإأ يناحصال تافف

 امر 5 لاقف اهحوز ا« : تيل نأ لق ءارفص تنام مْ ورم وبأ لاق

 يراسلادملات وص عمسيف قاب © د هعاقلاب يتاا رايدلاب له

 زا تاودتالا ءيضت ران * اءسيل ءارفص نملزانملاكلت

 يراها عطب الار يلع يفسأ « ةريشخم احوه اهفراعم تفع

 0 نا و دام رلا الا 6 ةفافم لك اهي تركت ىقح

 ىراخلااهعمديداونءادرلاة وذ « ىنةءست نيعلا واب فوق ةولا لاط

 رادلايف ءارفس الو مهيدلوطأ ل ود لال مويلاحبصأنا
 راهساو مه نم كلذ لوطاي * ايشيم للا د را

 ىراولارظاملاتاذءارفصبوطا * دقو ماركلال هالا ىلن وكيدقف

 راح نعو فيض نءلاملام رحال © تبين اذا اقارععا دحاوملا نم

 رانلاىلا ىلاصلا مم + رتملو # روع اهب ررمضي ملو اسْؤب قاتم
 رارصاو ضن وذو مانالا ىلع * ريغوذ ىهدلا نا ىهدلا كلذك
 راثلأ ةهر الوو ءاملا الون « 0 ذ نم يتداتءي داكدق
 راردمبوصاثوغ ةعسرلالو- * دسأ ىنب يف ارو هلالا ىت-

 يرارساو يتااح ثدحا نموا الدب هب 0

 ١ ضح-الا هل لاقي 3 و٠ يف وهو ءا رفص ريق ر م دسا ىتيدالب يف سيب زاتحاو ع لاق

 فاصو رهذد م ناآكو مذ اوءسواف 1 ىب دالب اومبعا دق اوناكو هموق نه بكر هعمو

 هد_فع هلك يراه ٠ لظا يت هد هللاو امأ لاقف لَو الأ هبافأ هل لاف ربقلا 1 سيب لزيف

 لوي ًاعنأف اولزنت الف ارطو يققاو

 ربقلا اهيا انيح الوقو مالا ارقاف ءارفصل ربق ىلع نأ

 رشع جخح هنود اربق كءاعد * ارباصتسسل ناريغ ايشزاك امو

 رفق مههجاضم الا امنا ىلع * ةبحأ مارك اهف ةيبارب
 رصعلا حئجدق مادقملااب حورت * انب ضرغنم بك رلا لاق ةيشع

 رجهطاوٍينحتلالاطدقءارفصا * ةللو ليلق موب مهل تاقف
 رهش هلوط نع ليدللا ىلع نك * | رجم ىلو> سانلا تابو تبو

 لهو هكا وك لل ىف لواطت * ةءاس عجمأ نيح اذه تاق اذا

 رجح هتحيمأ ينحل ايفاحي كوشأ ا هياكل لله بالا ام اذا لوقأ



 )و٠٠ا(

 رخكصلا هلم ىلا يذلا يما هايهسار ةيامع :نم ًارخيص ناولكل 1
 ةنين.ليعمسا نب ىنيع نع يعاز را: د نب ميئاه هب ينبخا 1 1 هناف يع لاق.

 تع ناقل 6 ينب ند لجر اه>وزمف ان :] هنم تدلو نأ دعب اهقاط مْ اه وز ناك هنا هنع.

 ندي ناك يو نا نسيب 3 1 مده 6 ع رقاط هينارمو | مف هرعش ١

 تا 0 ونأ لاق ةقرازالل هبور> يف:ةرفص يأت باوملا عم ناعورزحَر ا

 باكو ةرذعو مرح نم _فئاؤطب نسق :نم مالغ "م نان نكسو:طهاو جرم دعب ةنئفلا

 ىئدعتساو تاق هقنعتيدناو ةتقلاف هتقان هن: سحب #ئمماادحأ ضءإ نإ اقف مول ءام .ىلعن؛ روادتم

 موش مرنم راطخالا يوذو مههوجوب هءاج نم نوطبلا كلتىلا ثعبفي كلملا ديعمملع هموق
 | الا راع أف ياخ ويد دارا و سب ىلع كاك يرا] بص نإ سوب برهو

 ... دم دنع راوتم وهو لاقو كلذب ىضرف ةداهش هيلع هيحوت دج

 تارمشلاب تكلا مايأ و ©« تالضع٠ ثداو>تناكدقل ظ

 بارك! نضا ود !نيب .رطقن. # مالغ: يف:رشاعملا بنذ امو

 بانها ةيقاب ينهف ضغو * لالخ اهطرفأ ءادوق ىلع ٠
 تاقلا نم مطتلا لو ا * .ةتقهر اف ناكيلا مارت
 بارسلاحضو ىلا يعاسلاكل # ىجراامو باقعلاو يناف

 بابي ةقفخ نع فدك * ينرب جرف ايد نا اماف

 بانذلا لذ اوه رأي تع ع كرما كما نحلل لذ
 باطمللو ءيري- | انامأ «# هك نأ ةفيللا ينظف 2

 بانعلا ةلو# منععج ريو # .اموي دوءيس ادت ناو

 يباح دب اهدبس نمؤيو * يراج طوخ و يتبيص ريع

 باحملا يوذ نييبطالات ورب# هيلع تهب يدلا عرفلا وه

 | هيريشعو بيود نب سب ند ها قي هيأ عم | ره نمأ يف ايا ًاماق ناوسمنب دهم لزب يف لاق

 تسول معاضراو ري لوتتلاةبق ل

 < للدس هيلا ءاق. تايشلا ىغمو. #: لب ركل[ راش هنلرا

 لامع لع نواس ةزاعرو.#+ دود يانا هلع اذا دنا
 لوالا لقالا نم: طسوالا ودقلا.نم هنو. دسم ءانفلاو يدسالا فورتم نب تيكا ٠

 *قجحسا نع يطسولا ىرخحم يف رتولا قالطإب
 م7 هبساو فورعم 3 تيدا اع قد

 رد ةعزذ> نب دشا نب دواد_ نب ةملعا نب ث.رخلا نإ نيءق نب ورءع نب فيرط نبا

 دهسا بباب للاب

 0 ١ ) 2 ا امالا 6



 )١ؤ١1(
 0000 ل 22 22 222222222232322 2 1 ااا ااا

 لفون نب ةءثيخ 0 تب ةدعس هفا يودب مالسإلا ءارهش نم رعاش ره نب سابلا نبا

 وأو ةرعاش ةدعس همأو سعاش فو رعم وأ رعشلا يف نيقرعملا 0 ااو ةلضن نا

 انا ذل لئاقلا وهن موبأ اهآو صاخ كراكلا نإ فورمم هّبباو. اع دسأ 0 ا

 دنه نب رواسملا نب
 درصملا حارقلا برش نب كيلا © رواسم نب 00
 6-0 ويلا ةدر مهف جرتمللو «* سعقفلانم قا قوف تدعات

 يف لكو #« هدع شدعلايف رةفال ىنغتلقو

 00 روغلا نيب يملا عم » مكتوي لحم ا كك

 يددعا اه لا 2 تاقميفالب تددع © 0 هعدد نم لاحر الولف

 رع تادئان ال

 تدضفف كلذل ةهاوكو.اهل ةءغارم ىلع سوو» ينأ تنب جوز دقو هل ةلئاقلا ةدعس و

 | هيف تلاقو ةدعس

 متاركلا ءاسنلا نيد كيلع *« تلع دقفقارعلاضاقناب كليلع

 مداوقلاشير.ال ينانذلا سشررب « هف ةدمسنب !شاردقل يردعل

 مداهو ناب يداعلا فرعشالو * هتمده ءان فورءم كل ىنب

 هبا يفر ةلئاقلا ىهو
 لئانو فافع نسيروط فاك ١ #* تنمضت اذام ليولا دال | م 0

 لسانملاعقوثادحالا تيعاذا * ام 1 2

 لباليلا مج ردصلاو هتلاقم * يمن تكلل يرعلا يزعب

 هدب كج نم هريغو تيكلا ير لوقي يذلا ة همثخ ةعساو كلا 2 3 ينب يتعأَو

 نإ فورعمو

 1 * سالك # بدحنم ىهدلا ناف كيلع نوه

 * اقنت نايتفلاب يلا الا نأ *© هياقت يهد نم كنرغيالف 0#

 بكللا هئفد يني روازت ا.مكح © ًاقفنرم ل ءللا تبو ىلا مان

 باقلا ىنايصأ نم نمفت نمهد# اعد 9 يسفن ىلا كعحر اذا

 بتع نتءعّيسم ىلع ه- 0 06 3

 2 رفكشلا تاب داكف ىلا » 0 لما دعو تدر
 8 صهد انل دوءإ 3 5 تمكل ادعن ١ لهو ردد دعب له

 اويرش يذلا ترعشتلا 0 ا ه# محدعب تيام ولو تملع دقل

 لئاقلا تيءكلا

 رامع 3 9 ُهَلَرَْم بيشلاب © ينحيفادل> ينيسحات 5

 رافقم« الطعالو جو دخلا ىلع ع ةيفاح ءاهروال لزانمتناك

 0 2 الا اف رف ٍش 3 اني انك اننا 0 1 1 1 ويست هتملاع هاش قلل



0100 

 تس وص

 ناعدط قرلا ىوهاو ناعد# :ناوندكا هود فاول

 ناو ار يذ ناوداو «انس 5 صالقلات ملف

 نباورءءلهنا لق ىو ل وراك لوحالا مي قا 00 1 3 ور< ينأ 23 7 9

 ةديصقلا هذه نال و نا دزان ناد نب ساو 1 هنأ لاقيو سيخ ىب نمىدزالاةرامج ىنأ ا

 يو اضيأ ءانغ اهف تاما وار 0 ا ا

 نا.شتام ثيح ند ل # ريعم ما ي* *اواب محم وأ

 ينادفل اماع يناريول نهو 3 هتيدفل ام اع هار ]أ و نع :

 هكونص عماجو هباتكن م يط - ولا عه أم ةنانزب وروعلو لوألا نيبلا ناذه ف ب رعل

 اهلك عباصألاب جزههيف تءصم نإ نسما نب 5 يملا نالاقو ظ

 1-7 ةيسلو ىلع 8 1-1

 ركشإو ركشإوه نالارو نالارنب ورمينب عش ينبدحأ شق ينانب ميس نإ لودالا ىلع ٌْ

 طخ هتدجو اذكه'مالظلا فهكنب ناذولنب ةثراحنب يدعنب وره نب نارمع نباهب يقلبقل

 ةد.صقلاهذه لاقوةيوءالا ةلودلاءارعش نءصل يمال-ا|سعاش يماعنب و ره نب ةيلما نبدربملا

 لودالا ىلءناكو ورم وبألاق ناورم ةفالخيف ينانكلاة قلع نب عفان دنع كك سوب< وهو 0
 فيولا دا نع مهب ريغيف اهءاماخو دزالا كيلاعص عمج امياخ ناكو ايراخ اك:افاصل ىدزالا ْ

 لاغ وهذ ضيفا كيا انكلا ترا لقا ىلا يكتف ةلباسلا ىلع قيرطلا عطقيو

 خورش هيلا عمتجاو كلذ ةمفني ملف نيندالا زسعدب حاف كلا ىلاو ناكو 5 مكحلا نب ناورم ا

 عضوام دزالا راس ميدل ول هاو بردا لا يا د ن* وس 0 هنا هوف رءذ ىلا ا
 يلا قرط اذا هنوءلطت اطرش يما مضو هراضحأ مه .زلأو مهم كلذ ليش / يل ينةءدنا

 0 وا و هديقف هب اونأف هودحو ىتح هويلط ع ف ميلع دتشا املف هب هؤحم يت>

 هسحم يف لاف

 ناع لك قربا 2 ناعكا# :ناودكش هود قرب تقرأ

 ناقرأ هل قوخ نم ىاوطمو هال كل
 ؟نايرالا نم ضعب ائم هفداصي * يوطاو نالوقي هامث تاقاذا

 نارصذ نم نالاف نايباف * عييششي سلاف ارطاهنم يرجح

 نائطث امهيداو نه ناواث:# جاما صابقا صايقالاف نارذ

 ناوغوامب ناو>ا نم ايدص * اًءد_حول امفوط ول كل انه



00 

 نايقفّع نيدورلاوذ 'يحلابو .* 1كبا لظ يف قرولا ماا ف نعو
 نامز ذنم نيضق فان يدل ه ينأد>يقاوالا قتاجاح تراالا

 يناعد هاوس يف :اقوش نكأو # .الق الو دالمال صضخغن ينامو

 ناحو اير يذ ناعذاون # انبتدخو دقمدالا صال ةلا تيا

 نايعلاوب خراب د 2 هن ديه در حلا تلي ناعداوب

 نايذه. هئاف رط .نم .نافرنع .* اهلك ه-ساح 0 ائمفادي

 ناح ةيلخ. نطَب نماانل اهاتح * ةلرغ زوالاو زوحلاب انل تيلو

 1 >2 بح ن م ةملح ع نطل نم عوض ومىفي 0 اذاكار الا رحشةليغلا :

 ناح ةيلج نطب نم نأؤ ىلع 9 طور داك كيدلابانتل ت ب

 فدي وص

 حورو زار نءاىلعودغت » ةيحملك نحو مالسلا نا

 0 .حش ءاطعلا ىلع نيد ءلاحش * شدحف: :مزر< نبا يدفاله

 ىمهاشولاو ىملا ىد نع يلعن ولان .ل م. فريفذخ راخ تئاس 1 ماو يدا ساو ر ل

 و تئاس را 8 هنأ نعءداح 0

 7 دهشلا اذه َْق هريبخو ساوح ا 1-0

 يجاهيناكيذلا هللا ادع 0 ا ووك طمع بحال ا ينب م يرذمعلاةنطت نإ ساو>وه

 4 مازح نيةعم رنب ندع نأ نكالا تور نذوطان ةءلعأ نبةنطق انااهو ةسداهم انياالل بح :

 ليج نايناسثلاو رمعوبا رك ذف !|ىعاشدم وكيف افيرش سا و> ناكوة رح نب ريثك نبد.عنبةيتعنبا

 ٠ ليما عاشلاهللاو تن اف تئشام كسفن يف لق ليم اي! ولاقف ءاوتد وم ىلا ارفانتاساوج يحاهام ر عم نبا

 ريفكانا ليما تنا نرك ذنالو تكثامك با يفوك هن يف سا وداي تنالقو فيرسشااهحولا

 .نييرمثلاس شن ولاق انا وحديلع أؤرفنو ع ير اهل هم ع امد ملام قوس ناكهناف

 لوقيذا ه رعشيف لح اهرك.ذي ااةئيشب تذا نيس ا اوس 1 ل

 هلا -نم عيجضلاو دب نيح # نإ_سح أ نأ يلاخاي

 هليس نم عيبرلا أمف داح نإ ىهازت ردو ةو:>تاذةضور

 هونرمضت هدب يف وهو اليل سا وح لا اًؤادف نافس ود 0 لاق 4م هو نم و : لي بضغف

 ف ٠ 2 مصاعو نسق نايففس يهب يرقص 2 0 امنا ساوجح عام

 1 ملاس .ةعرقو نم يعداو .رما *# اعتواو نيسحلا ما ادرج اه
 1 3 ١ 5 0 4 يسب 5 -ساوجح لاقذ .ةراد 0 نعل



 مكان وهو هيع نم ةلفغىلع**# ةءافالا ساوإلا برضام
 مداع و نيصحتا كانصح ك.ساكب#* حيبطصي ةتيثملا يناحمت الاف

 مغار كفناو ينيطمت تنك مك * ةونعتئشام نايفس ينب :يطغيو

 رهعم نب هللا دنع نب لي هيدي نيب راسف مكملا نب ناورم جح ىنابيشلا ورم 5 لاق

 لاقف لمح لزنف انب قف لزنا ليم لاقف يناكلا لطعقلا نب سا و>و ةطق نب ساوجو

 ىلىتاو يرورف مالا نوع # 0 نيدع وأ ي- ناي
 ىل_تءم تأشأ ام 5 يلا *# ىلعفاف 6 امآيأ نيب 2

 لاقف اذه نع دع ناورم هل لاقف

 لاقف *ينديد قامسلا تك اذان اذه * ىنحش هيفو يسفن يوه هيف # ينطو زاجحلاو ليج 5

 نا هد_عوت هنا ناوسمم نع هغاب ناك دقو لاقف لزنف ساوجاي تناولوا ةيطق نب ساو+ل

 .: اليمح يجاه

 ايفايفلا نوب. ىب رأي كلود ايفون ايدل بج
 ايناسا نم عطاقوأ يد حبب * نأ غلاب ناو تع ندع رانا
 ايناثملا 5 انتفر "نحن اذا 8 :نعدية يق هاه ةرالا ل

 ساوإلل لاق مث تيكرال بكراف ق> كيلع بجو اذا كعءفنيال كلذ نا امأ ناوي هل لاقف
 لاقف لزنف انب زجراف لزنا ةبطق نب ساوج عم اهلكةصقلا لب لاقيو لطعقلا نب

 ائاوس نبا داح هل تاقف * انباكر قوت له يريفا لوس

 ائاحرو يم يلعملا قايس *# نكيملو يطملاقوسن سك

 امتافك اوكي 5 لهأ ىلا + ازداس ىضنعوانعَو 5 امح

 الادب دق مم موق رش يفو * ايصئمةعاطق نم تدبرش ىلا

 نب ةمقلع ىرذملا ةبطق نب ساوج اهب يثري ءانغلا اف يتاا تايبالاو تنكرال بكرا هل لاقف

 يجدملا مث ينانكلا زر# نب ةمقلع ثعب باطخلا نب ر ع ناكو ورمع أ لاق يفان ا

 00 .ر لزنف هياع اولتوق الاو كلالا نذإبالا ءام نم ةرطق نودرشثيال اوناكو 5 7
 دق اوناكو مه را نع اوناش ه٠ اونرمثف نيرتغم هودروف امس ةشيلا هيف مهل تقلا دق ءام

 نبا ل هل لاق, ناكو ةشدخا دالب ىف الم ودل يي ئوالا كلذ تدق ار كانه اولكأ

 لاق ملسو هب هناع هللا يلد هللا لو هددع دهشنف امظع ًاثيح مهلا زك 3 ع داراف زر ٠

 يثري يرذملا ساوج لايقث راث نء اليخ مهو ىنبب نأ تددو كاف كوك رنام ةشدحلا | وكر

 >ر2 ن ةمقاع ١

 حورتو زرحم نبا ىلع ودفت» * ةيحم لك نحو مالس || 5

 حوت كيلع هتان. ردفلا يف :» : تّدييصأو كارفاح درج اذاف
 حولي ضايبلا نم..كيلع انفك”# . مهنا دايجن نه .كل او رخو
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 سس و و وس سس سس سو يس مسسسو سوس سس سا و لا

 عر كيما اذا كيلع ارذح * حصان هدوم يفغأ ال كانبف

 حيحش ءاطعلاىلع نيديلا جاش # شحفتم زري نبا يدف اله

 حوبقم هئيدحو حاتم «# دحاع سيلو عرو عربتم

 «*  ساوح لوقي زرحم نبا عم كله نعيفو
 0 سَ كلو عب ريااند 0 مههوجو ناك نادل ىفولا

 تيدا وص

 يا مرح مكل ايقسو * وما يفاب انتيحآ

 اوه رو ماقو 2 داعي يناذع ماطا

 امك اب ىعومد تءو قعولا لع ى اف كماق

 او.تاسحاو ميفوام دقف © او.تفلخاو 3 مف

 6 رةنلا ني مهارا رابخأ لنج -

 ليش فريقخ بتر رع 3 !اوردملا 21 مهاربال ردع ظ

 موهدقتمو قارملا 7 تاك هاوجحفو نك مدق-م تاك سعاش ردملا ن مهاربا قدما وبا ا

 هلذشو هروب ودمده ل اك وا ناكو تايال ولا رو دهولامءالا رادك يف نيفرصتملاو . الا يوذو ا

 تردد ةريثك رابخ كلذ يفامهاو ها ٠ 0 اه اوويناك ة هر مه هكاح بن لع نيدو 4: د تت 1

 اول> دق هيلا لودولايف سانالد نذأو ىفوع منا أمم هيلع فرخ ةض رو .ض رس لاو ربدملا

 ظ نءمهاربا ين :.ددح لاق هلخدءح نيفعج لإ دعا ير 0 اذه | معا ا 34-3 رع راخأ فا معدعل :

 ا

 ١ هند شملاف اقطناأسمىلا ر امن و 8 لا 0 > يناندتسا ينا راف مودم تاخدو ةفاك مهاقيط ىلع |

 * 01 * رورسلاب اناا موب * ْ

 روذلاب هيف تيفوو نإ 2 هيف 52

 رودصلا مبولقلا_هش # تعدصت تالتءا ال

 # ريطخلا بطخللو اسدلاو نيدلل يلدعاي

 «  ريزنلا عمالب قمالاةرث قونج ناك

 روهكلا ل207 قءاحو نق .؛كك كلاثه يون

 3 1| رفعجاي نإ ريذملا رديلا ىلع ىلاع ب

 رد ةلواطم لع #8 :دقاعو كت 0 لو



 (أؤ6)

 رثتدتملا ءاسضايو نمتملامال ةحرالا 0#

 نونو ىدع مهل تريط يتااهلاةححاي ١

 ريخو مرك نم كنمده « انناق تناهل هه

 ريس أ 1 ىلو نم كب « رقب نمو لوش تح

 ريرسلا قوف رفء> ما « انثي قطن ردد

 ريظنلا عطقنم تي

 روحبلا ضايق تنك اي « اطعلا ترذت اذاو

 نافل تاز اذه

 لرب لس م“ وا ريوط ا أب ب ناودلا ي 2

 نأب مدقتف. هقح انيطق امو ضيع دوو ةصلاخ ةين نع قلعتتل مهاربا نا حتفا لكءوتلا لاقل
 ايرسس المع هيلوبب نأ يحي نب هللا ديبع ىلا مدقتو مهرد فلا نوح هع لا هيلا لم |

 ىلو ريدملا نب دكا حار لا نب دواد نب دمت ينأدح لاق ن 0 > )هب عم 1 |
 كلذ دما غابو هيكشإ نأ ىلع لمو هيف هرثأ ددحي مف د ع ناقاخ نإ ىحي ن نادي

 هب هأ رغأف هيف كو ا يأرب هيلع ةسافلا ديدش مها | نع افرحتم هللا دم .ء ناكو برهذ ْ
2 

 هيلع هردص ل وا منهار ل رك ذو البل الام هيلع ىعداو هرخأ ربخ هفرعو ا

 سو. وهو لاَقف 4سح يف هل نذأ يت ل

 راسا هللا مدا دقو هد اوه يللا نوط
 راوتلا فيعام .لثللا :الولو © راططا بام سلا الولف

 راعتسم الا نيطلتلا الو © تاه عم الا“ مالا

 راسالا :كانتط' ناو. ةردقم "لال ىلا نارام جرفيش

 اهاوأ ةديصق يف هلوق اهم ةرات# ناس 5 هريد 00 4ىفدح يفمهار وا

 رضان 0 درو كن ىد 3-5 انو ا 44 ٌّ .اْوا ما اهع 5

 راب بضع وهو 5 56 لاف * و 2 ند كن ود اف لوقي ظ

 رباع ةيلع اذانأ "اعز اح «تللاأ وح ياا
 رم فتم« ل الد تينفا * املاطت راسالا يف ىلل لاط نا

 رداخ ثيل ءارمضلا ىلع ينو هفانك ا يفو ىنجحمي سدحلاو

 رك ايلا مامعااو هنق دودقتاو عب هيلوبأ :تقنلا تفك ب01 بع
 رخاف يف هنكل ردت * يصو وا عدصت وا عطقت اله

 اهلوا ةد.صق يف هلوق اهنمو

 رادلا حزان انوه اديحو اديرف * يراسلا ةعقو يدل يماس تياراق ذل

 راعنم ةفيلخطلاسي> يف ناك لهو *# ةضاضغ ىلع هفام سسحلا وه اهنلوقب

 زاقلاو يللا ىف سلا رابتر ف ايلتس طل للا



 1 2 0-0 0 هريس مآ 6 الا, ا امو
 راطخأو كوه لايجغ الف *« ةل رمق يف ءارهزاا ةردلا وأ
 يرادوأ قبب لثم ر ادوتدبو # ىلز:م لثم لزئمالا وه لهو

 راصقال رومالا تلا ناف #«ادعلا يذاو ي دملا لوط ىرك تالف

 ىرابلا قااخلإ ه. اعف: ءردق « انريي اسما سغاا ءارو لعل

 راسثلب كردأو_يفادعأمضهاف © رفمخم ل ود تلا مير اليو
 لذعمعم ةليح هنم هصالخ - د نكي. لف لاطه بح نأ قو'د': نب دم نع 0 را

 تفتاب مو هىمأ يفةلثسللا دو>و لهاط نب هللا دبع نب ا يح هاي هدصقو هللا دي.ع

 : "ناكودل ههؤو كلذ نم لكو:ا ما هافعأف هب ل 520 هلام يف ل. 7 نأ .لذبو هللا دنع 0

 3 لاف حمو هب ل | مهاربا

 رداعملا توعد ذا يربت مو * يتوعد تيياف برك ن 1 .كنوعد

 رداصملا يوم نعىنتزحنادقو *© يم تدرَوَأ تيا>دقو كيلا

 رباكالا نو.ظعالاو اهتساسو .* اهوج كالمأو ايندلا ون متأف

 رخافملا اهادم ىوحتالةحاطو © بعص٠و نيسحال تناك 0
 « رك اوبلا ثور.ذاالقاولذب اذا

 « راو لا ءاقللا موي اومكعيطت

 ا 3 ا اممم هلو و *اهد#تزرحاتت ثن ةجاحرىلو

 كريغ هللا 5 ىلإ ىلاش »* هفطعو نيم ماوملا ريد أ مالك

 0 اش .دولا نع يفلاذ الاو * عقاوححتلافرودقملادعاسن او

 رصإ اوطاثوي الا ل. فاوضغناو

 ربانملا ماقملا موي ب رح وهزو

 الاتك ربدملا نب مهارب .| ىلا يأر نه رم ند باح تدم ) 5 لاق ةءادق نب رفح (يف :ن5-)

 اع اهدعوف 0 يف ةف الا تلا دق و ا اهءامهاوهل اهشاح ةساب 1 هيف هقوشتا

 ْ باتكلا رف 0 ا 0
 ا «يدنع ن 0 ديعأ م تاوضام كروبل

 بطخ لطظفلو ف ا ةقرو »* بتاك طخ ها أ يف تن تلمات

 تايح لك لصو يف يندهزو »* ينةرعسااماهلصو نه ينءحارو

 بيصني اهدو ند امو در اهكلع | رقه ادمع اهل ترص

 نيعمتحم ربدس ما نب مهارب ,أو مجنملا ي 4< نب ىلع ناك لاق ة.ء.ادق نب رفعح يدا

 , تدب , اهل لاش . ةيراح ماماغأ 5 1 لاح ىلع ىأر ند رعسلا هودحولا ضل كر . يف

 هحزه.و هرظذ ىبدملا نب مهرب اهياع ىلقأف نايقلا يرا 2 ن' ةينغملا ةيركللا ةبراح

 د22 2 صو

1 
1 1 



 ( ااا

 0 قمل راق 5 ةلقع # 5 !او فر ظلا قف تدع - تدع

 ريدعتم قاوم اندر تولق © لا العو نيعماسلاق ورب ودشو

 ردملا نإ هءاوذا ىلع 2 #* اصاقتم ىوطا خل ىف حيبصأف

 رعست ا اه رح 52 تدحورترد »+ ا ولو هب ىقايام ردن و

 رفظ.م هدو ع ةلوغشمو »+ ةياخ تدو بص ام كاذو

 ريضوىارهنسح تزاعوهاوس «© هب تادع ال تدد تةضنا ولو

 « ريدملا نب مهاربا هيلا بتكف ©
 رصقع ينع سيل ايغ تمحارو #* ركشابو لبرطق ىلا تبرط

 ريضعأ لئاواتىف ىاق تتاح + قوم قال دكش كرا د

 زك ذل يح تنال قفا لقوم يضف ل دي نع دس 1
 رح ولا ناكل يف ولج الو 8 انا تفتك تيكا 1
 ركشمو فرس افورعم قاالخ #_!!ىضت سم لئامقلا دوت تلرامو

 رذوم 58 00 اهدعاو »+ يح اهافح ند تدب ىهرا

 رعستملا يوولا جرام ها # يك-ةشن يعو اهرس نع ا

 ريدملا ناءزلطوأ ىهل انآ * 4سم ساو ا نال
 رفظع ا<عافوغ_ثم ناك ولو * ارعاقحلا صحضص>+ول هنا ىلع

 روشملا حايصلاك هو ةرعو * اعءوض قرشي ءارهز ةؤاأواب

 رونم حاقا يذ 34 الازغ * هذهو اذه نا رك هللا ىلا

 غون وذ يوعربال قاح ايل 8 ارو ايا

 ريحتلادب :غقفاظعلا 6 نال ف د»# رفاغم نع ةواس امه تاواحو

 رذواحصنلايذلوق لبقاف تش ناف# ًادهاحكا ملودو نع كتحصن

 ( يمي نب ىلع هلا بتكف )
 روشملانيع ناسخالاق 7 تازامو ن ريدملا نباابت:سحادقل يردعل

 ملا وكف اغب قح دا آت ع ند امل“ اعلانه 0 م نمو تفر ٌُظ

 هلوك امم ءردلا راعشأ 6 كح 1 :

 *# ركل ناك تكس دات

 روالو سوقالو موت ناكام * اهناقع يف تلاهف ا

 « مكب دائوفلا ماهدق تيناي تينأي

 انالعاتدبحا ناو رست شنا * مكب تففش دق يناف ينم الا

 50 ردلاف تقطن ناو از

 اناسنا قلخارخأ هللاو 00

 0 عسان 2 ل

. : . 2 

 ٠ اوه 3 رفظم هل لاقي يلاوملا دلو نع درمأ كانه ناك ىف ىلع ةلبقم ضو هشيمخلو

 لوشي ىح ناك هئلاذب -كفا اوقرتفا 1 خللا 4 تلد مو اهجو سانا نيكخا ناكو
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 غ7: ب١ ئ ئ ئ ئ ئئ لئ ىلا لؤى[ 1 22 00 0ييرييا 0ي0ي0ر00بربت0707تلتلالاململمالللا

 الزر ظمالكو بلع هل امهيهو ناءاخ ربدملا نب مخاربا عسس]يف ناك لاقرفمج ( ينربخأ )
 انك برع لع نانعغ ند ا عساتلا مويلا يف نودمح نب سيبعلا يبأ عم عمتجاف امل |

 ذذأو لالبلا رب مل نا دغ نم هدنع مقيو سييعلا يبا ىلا مههاربا ريصي نا ىلع اقذنا | 9

 يبأ ىلا مءار أ ب 51 امايص سانلا حم .سأو ةلدلا كلت: يف لالبلا يؤرو ًانهر هنم نيعاحلا |

 دغ نم هيلا بتكف هب ثعو همفادق نيعاخلاب هبلاطي سيسلا |
 0 ت0 3 يننا 0 اك ادف تاء>اب ت>بصا 5

 اك ادب ايرخمالو عقتخ 0 كل --

 اكاعرو ًامئاد رمعلا كل هللا لعج يض» نم ًاببش نك
 ريكا رك ظرف تبإ هك فاكح ريغ .ءانصلا روق نا
 ك افك ام اممف تءاوت دق © اليمح ًادر نيمئاخلا ددراف #*
 اكاعد ذا را حج يجرب # عاد ةوعد هللا دبع ااا

 اك الهلا هيدل افراش دق سايعلا ىنا دنع ناذللا يامناخ

 6 ابا يم تامركحلا يف كنا 0 ٌْ

 ىلعءراديف وهو ربدملا ن ؛ مهاربا برسع تراز لاق رفم> ( ىتريخاو ) هيلا نيكاخلاب ثعرف ْ

 مهاربا هيلا تكف سييعلا يبا روضح هيلع تحرتقاو ةريطملا يف ءىطاشلا |
 بيسحلا كاذو فيرظلا كاذو #* سرالا كذنودمح نال لق

 برحت قوشو ديد_د دجول خ* برع يوكشي كلا يلناتك

 بيغملا لوط د_هب هضرا ىلا # بيرغلا قودك كيلا قودو

 نطو نسح لك وذ:كب ره« هّسع:تناننا يموبو

 بقرلا دعو بيلا برقب # يهتشا م نامزلا يئابح

 بردالا تفيطالا ىتس هيقساو * 0ك ني تكا كلو اه

 رع كوقو كفع لقب -#هنلا ا 9

 بيرغلا بيحعلا كاذكهح وك *# حابصلا هحو ىلادب نا ىلا

 بيثكلا ءافش تناف كئمر * ورسلا ماظناب انا الف

 بالا تاكرح هل فخم * اكسمم اعزه انل نغو #

 ا ا كوول هاا نسا تر دق كنق
 * بم نم انسفنا كؤادف * باوجلا محجر تناك

 مهارإا 5 0 نود نب سيلا وبا ىغ لاق رفعح ( قرح ( ظ

 ا
 ا 2 كلا قدا © عدلا كاتم ٠ ىا

 دولا رش ام ا 1



 (1) 58 : ظ 227

 اذه نقش نتن نست ينس شبل ل ب ئضح

 دووعلاو قث'وملا د_هب © ندحتسم ال رجلا هلوق مها رباهيقدازف

 هأردغخم كا 1

 ديدح مولا 3ك حالام » يبذل د2 يبا

 5و درويتهزو مم نإ وركلا 0 -

 ىلإ ادحاو انوص ع با راصو نا حلا 3ك كاوا نحدللاب ةلص#٠ س دبعلا وأ تاس آلا 2ك ينذف

 هلاسما نالوالاو ريدملا نب مهارب ال ةريخالا تار .الاو 3 الا

 كد توخلا اذه ةسا رع

 قاطم 1 لبق هن في مد نان ءلاممقو سيعلا يال موه لم ليقف 2 مذ نيلوالا نم ديلا يفءانغلا

 دودصلا٠ 0 »* هب دا

1 

 هدنعروضح نمو يأرنم رمد ةعارك امويهتينغو رفءحلاق يطسولاب لق: يناث قبرل امك ١
 بتاعلا باذملا دنع عفشي * مله اما سانلا .رشعما ظ

 #«  براخلاب هللا اوقلعت #* انلصو نمبر, يذلاكاذ

 ينراغ ىلع دهز نم هاقلأ * ةنكلو ىل-ح هتكلم .هلوقابيف ا

 بذاكلا نم هللا مقتناف * بذاك ىوولا يف يفا لاقو ١

 نود نبهللادبع ينأى لا ربدملانب هاربا بتك لقدواد ندم ن”دحت لاق ىمع ( ينئدح ) ظ

 ل حتفلاو لكوتملا ركذا هلأ تكل ا

 ىنيضو مه لوط نم ىبدق * نداذ 00 ىر

 ينءاك حداف ديد_>و # يدر بايس داوم فان

ْ 

 0 د_ومطم 31 ْق * ي رئام 5 20 ىج دوو ىج يف هنم انآ * ىذلادوملا يتفنودمح نبااي

 نسخ ألا ىلا نوع واش تن ا
 م 4 8 1 « لكم اشيا هللا ددعطو

 يفت يف احردم ينارب وا

 ىنعو ير ماق يتءرح

 « يعد ك فس ىوسهيفشإ سدا

 # ا نا حتفلا ريمآلاو

 يلز> ورع. نيح روسو # ه.-!بوعدأ نيح قدص لاق

 -2 ندم قتلوا. اماما ىنيلوام حاشا هل

 م

0 

 *# فرعا هنأ امظع يدنع كاسح دار

 # نمل, لقثم يفا ريغ

 نحال انى داطع © مهدنع ينذك موفلا يارام

 ننسلا يف ىخأب ينادتناو * يأ نع يئارتو قف كاذ
 نمزلا مىىدفق قف 0 ص * ةقو رعد ها د

 هب كيزجافك ىرذات ا
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 قرفظي نأ هللا َلَدلَو نإ ةل.> نعى نءادعالار فظ

 ساحم يف وهو قلا تبإ ٍْ نطفال هب قا روظي *

 4 ارف نااخلا كلي « ةمحام مباو يل يرتف

 ىف٠ هزابإ ع ىدش 13 نإ

 ين 1 ىسعأو نإ هنأ وىل كح ن نود لق

 ينفصتينا لأسأيذلاو

 مهارب | ناكيلاق ىل و ملا يمي نيدمحم ( ىنئدح ) هوصاخ قحءرم ايناراز رك ةمازلا ىنا اب ىتعا ,

 امف لاقف 0 امس ركلاب ةفورعملا لقال ةيراجت + ريدملاز | ا

 كيلع ىلئوو كم انليوف © كيدلراسا يف يتاف ترداغ ظ

 كنلااقود توملا ق2 #- هن 06 ىلع هللا م دق

 كييذاسدت نه تييحأ ا »* ىلا لاف 3 رحال كف م

 كيتاق٠ىلعىدعأال ترض * ملاط ىلع 5 ل 6

 ر

 كيدل را لل مو نإ ىوولا و ط تمناانرمس>اب

 تتح نم رطانلا ةرولاو +: هقاذ نمل كف نءحرخلا ظ

 هلوق 0 امتنغو تاربالا هذه نودمح نب هللا دع وبأاهدشنأو | ٍ

 مهار ,|تدسو كلذن م :تاحتساف تن ر# رييخ لوق هللاو اذه لوقو # قاذ نا كيف نم قلو ,

 لوش هئاَدبع ىلإ ىلإ ب ف كلذ هغلش ا

 ردا ف قربا عاملا كثي ما

 أمدعستم رطقلارب نع ىجبهد لازام

 هب اوداح ال ثدغال تلقو د ا

ْ 1 
 تقةلتعاو سصهدلا يف حم انام |

 مواك هللا داع نم ىد >اواب

 قبذع٠ يف ىرعش تدشن نأ نيحأ

 هب تلقو ىرعش 5 لا امو

 ان كلذ لف 2 ا ا سبل

 ةكمر رحل 1 مول 0

 هترححصل هن .تصا هللا كيدنعن '

 المر حرتقاو هي هف كامادب عمجاو

 م مه وهو ىلا ند دلل حان ربي

 مهلك سانلا بحاب ارداغال
 | هرب سب قييب ء لطي فم قيم + يلؤدايو قاجارايو نإ

 0 نمو دجو نم جر»و يلب

 رردلا نم ىرخم ةعبراب. احب

 روس ند ل نم يناحث امو

 00 1لا ما دك اوبل

 ا ]نسوق نم تهواونامزلا د
 يل 0

 رصخلا ةي نم اهل تدار اع

 00 اسلادرابلا اهةيريف

 0 عع يوم ند كو دق يدش

 رطخ وذ ناش أ ن“ 6ر 5 الا

 1 برسل لاق وانك ام
 رفخلاو لدلا ا 4 ا انوص

 رطمالضرالا حابترا موعبلا ن ركل

 1 0و يث'ا قم هللأ 3 ىلا

 يرصنايو ىعمايو ينا.>ايو



 (١؟1)

 ىرقايو ي-.شايو ىرورسايو * يجرفايو يرونايو ىانمايو
 رباو لوقلايف اوقدصام هللاو * الو ىلعداس> لوق ىل_قنال
 رظنلاو ماستانع تبححدقف « ىنمضعضي ىهد نم هللا يناادأ

 عاف وع ذاورح<ل فيكف # ىرش مد

 رجلا نم ىسقا غراف املقو * اهركذت نم.فيدض يباق موقاي

 رشبلا نم يظح اهيل ةداغإ © فاد ماههفا لب هللا

 ىنثدح لاق يزورملا د 2 هللا دبع ينثدح لاق ناب ررملا نب فاخذ نب د# 0522

 نحو انتفاوف اهراوح ن م ه4 0 امو بن مع ينترا ر لاق نوما ال 0 سايعلا نب لضفلا

 له 5 ند ةعامج تدعودق تلاقو تأف 5 مه ا | ا ةعاس ع تل اها *ىلع

 ديمح نإ كيعسو ردملا نب مهاربإ مهم دي وما 5 رار 5 مو مم را ف رظلاو 95

 | رطس م "تركو ساطر هو ةاودب تعدو كاف ل ماع ت تل ةرائم 0 ىسع نب ىو

 اهؤرقتاصو أملف مهلاةمقرلا تتيح يل“والوا و تدر أ(محرلا ن محرلا هللأ منا ( ادحاو

 ىلعات 0 اذام الول ت تحنو تيل تدرأ اد ا تكف ربدملا نب مهارب اه ذخلاف انارخللا 2 ا

 يداي ؟دنعدمفأو ءالؤهكرتأ 0 تلاقؤ تت رعءلو تدر 1 0 اف زَ ملا ةمقرلاب ه>وو وي :

 000 2 نيف مك كلا تدق هب ن ا

 هب تاخأ السقف تر 2 تايناكم يف تارت لاق زيحملا نب هللا ديع يندح لاق فاخ نب د#

 0 هللا مدتسا كليو 7 كيدايع تت 0 م دوق ةداد عل ةعب دب ةدناكم ريدملا نب مهارب |

 كتلئس اهتفلك يتلا ةنيكسملا كتمقر تاق كناحت هلا بهوتسأ اًضيأ هيا تيتكو لاق كدنع

 اللف ةباحالا لأنو كئاقدب هوعدنو اندنع هدئاوع 5 هللا ند و>ر نيو 0 ِنَء

 كش رت ع تدسعلا ف كغيلت هاقلثو كمودص هللا ل ءاروشاع 28 4ه ود اهخاب دقو

 تنأو ظيلغ "لظف هناف ةيفاع يف كنع هللا هجر>أ .با.يف ك._ج تردك مو كؤادف يقل
 باوصلا ناكو دعا كك وصل تمصل تةلعواو كر كرجالم ا نك كا ةريدنع م امطاو رور+*

 برع ١ تالضنا لاق ةمادق نب رفعح ) 00 ( ةيذك وصلا يد 0 ينود كليات ف

 اهلابتكف ةدمربدملا نب مهاربا اهرب ملف كلانه ايف امتءدخو ىسرا وكر مايآ يف ةعاذ نابع
 «٠

 هس وص

 بيع نيدو ينبب ىدملا دعبو ىمجفنو ىقش>و و 3 هللا ىلا

 بيصنب ارق نم.الو شيع #* .اممفلحامنارهثامود يضم

 بررغب امرصبا اذا تساو * يريح و ىلهانيبابيرغتنكف
 بتليح كب يدش ناب قيفح د*# هله سانلا ري اننيح 0
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 ل ا“ سئل سي رر0ا7ا7الالللالسلسسللاااا7الا77تا7ا0تتتت7ب7اا7ا77ت7طص يب ببسي

 نبا لاقو امانَع روهشهنء وهو زتءملا نبا ةياور نم ليت فيف> تاربالا هذه يف بيرعل |

 فك ا ا اولا معاربا يلا بيع تاب ماكم ءركذ يف زا د

 طف يلق جاعز !ثدرا او الاس نوكي نأ وجرأو كتيسسو كداند هللا ! كيسا ظ

 كيلع ربشلا اذه هللا لهأو قرت ل ىو كل: دفا ناكر: روح فدل وعدت هيلا تدتكو
 تركو لاق كنع جرفو اماوعأ هلثم ف از دا لع كار ةرفغملاو نول
 يذالا اهيفوك ف قر تدم رعاوا ين مع نمو بالاو مالاو رسب او علا كؤادف هيلا

 هللا ءاش نأ تدبجأ دق نوكد نأ لا ةدع ليف هللا ةهقفاو كك اك هللا ٌيعأو

 لك نم الان نوكت نأأ كرو «عاط لع كناملو عنك و هللا كفرع موصلا يرت فكو |

 تءشاالو كدوعام نسحايلا هللا كدركليتثحواوو كيلاقوشاوو هتوقو هللا لو# هوركم

 | هلءاح تركذو كب هنع يننلاب الا هتمدعال كباتك ينافاو دقو ادساح الو اودع كيف يب

 هل يدحاتشَر هل 0 هندح وو كربذ نع هلأسأف لل وسو تهد>وف

 الاب امتمم كءاشب انل هللا بهو هنع اهغاب "يش يف هيلع تيتع دقو هلا .تيتكو الغا كلذل ناكو

 انول انول كيف اع كركذو كلكاب ةرمو كركشب ةرمو كحدمب ةر 0 كاركذ يف سبأ تازام

 | ةلضف ندمان رش اق 1 مهتاغو باتكلا جحح تاهو نال 01 دما

 ' كرار نم 7 طلال رقاد انانج اجفرادنو الطر الطور ك راك ذن ىلع كذب

 ْ كحذاو كاع هك ىلا اجبوحتف فر طع الو يجب لع دفا ت0 يأو كا ان

 قون نأ ل كياف 9 ىلإ فا و مك 5 قدص نُث قأا لّقو كلا> نعو كراع

 '00ا 001022 ىلوق نم اذوب كانكو .دربلا دح روحت ديدش زازك كنرتمي هنا .لوقا قحلاو
 ظ ناك لاق دواد نب دمت ينادح لاق ىمع ( ين ينادح ) يبتنا مالسلاو هنم رثك أ تع.س تع

 ٠ ربدملا نب ميهارب | ىلع يم اص نب دعس تناك رك أ ينكملا ينارصنلا ميهاربا نب يسع

 ميهازب|هيفلاقف هرادتب مو سيو ميهاربا نب يبع بكن ديعستامو تلازاءاف هتيكن مايأ يف

 ندا ناك تع ةلامم دك تو يمنا رشلا ىآل لق

 سفنلاو قانذال ةذ_>ا * هعراوق نم هللا كسلا

 < قيضو لاح رديف * انمىم ءارظلانباايتازال

 ند ني لا م هلم كتانكا1 كوعا

 سادلانم تءل>ا ةحاسو * سفطلان م افع دق الز ئماب

 سحنلاو حبقلل نمو رشلا ينادعب ءاش فلا فا رتقال نم

 كلا هلع اوااووو هتكن سس ردملا نب مرهاربا ىلو لاق ةمادق نب ا
 نان .ءرو كلولد يحاون ىلا هتبالو مايأ ض ل : جبلك هم اقم رثك | ناكف ةيرزخلا

 1ك ناك هلأ هباتك ضع ىف 1 رداغ اهل لاي ةذغم اهاظح ناك ةيراح جيني فاخو

 ايعداو هللا دالب را 2 ناماس ريد فرع ريد هيف اهلاح نه ليج ىلع وهو كاولدب
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 بتكف أطرف رو ه5 ةاودب اعد مث برشو لك أف فيفخ م امطب اعدو هيلع لزنق

 1 ماو سوكلا اري 7 و ينالعو ينالها 1 ناماس تا اييقاس انآ

 ىذا

 يذلا مالس نبا وحن ا اليمو
 ينأ بحصلاو ندا اهباعيو

 يش 2

 ةرلو دودص نع هنع ا

 رفمح 5 امفاصب اصخو

 اههاقس ع

 د#

 انن

 نإ

 يناصا>و مان اللإ نيد يش اذو

 املا كاذ كل ادوعو دوا

 ينانعو يناحد دق بايح ير 7

 يناكبأف كاب وهو عر

 نا رح ةلغو نوز-حم ةدعرك يل اع 5 3 هللاز :هتفراك)

 قاتلا ددحو اقوش يب جا # هلايح دا جرملا نع ةلياو

 ناك كو قاع حلب #« ًاعاط راخا ريدلا ىلعأ تفرشأف

 ا 7 5« ديور حضن تاباايرأ لذ

 قادنل ىرس قو: نم تدفو « هيد ليسساو قرا
 يناحانو ريم_ضلاب يبق هاحانو © ىلباقم هيلا 1

 ندكاو ءارف هلا لج واملف ا | هحأ قلاع و .تءادعا_ دلال مهارب ارشد رتفدروظ ىلعتأ
 ملا نطألاب كيلعن ةأاحع © يلا الا 1 نا قا أ >7

 71 ريسغ ىلع هوركع 01 ير# مهدلا يلا

 نا 1 بن مع 2 تل حا لاق نورهنإ لو*ه يف 0 لاق ل دق 51 2 ) ينرخأ )

 0 انل رف دادؤس ذكمون ريدملا نب مهارباو 0 00 ىسيعيلأ دنع ءا غسل نعل 1

 2 لا تدتكف هل 0 اع ااثلا تاو ةفوقنل لك هنركذو مون

 ءرتخأ يفت شكو يناتك نع ىباحأف هل هتحرشو

 هلك دب نإ هجم اه نود 2 0

 دغ نك كلدب 4ك

 ادولا امسالخاو ير ذ اهلامحاو * امتاذو ع يف برع فدوو

 * كش ا ءاار اد هللا قَد

 ادد اني ىذلا هللا برق دقف

 ان مك اس شرعلا برر و

 ىلع اأ صخ>و ادا هله رأ اف دعب أو

 اردادلا 0 اىازو * ددودسو 1 د نه 6

 د ناو 0 نا مهاراو انا م ةحا لاق نود نب هللأ كيع ىنثدح لاق هاغد>ح ( ينثدح )

 007 طش وأ هدرو قرع مع موب 39 ةريطملاب ناتس يف روزرز نباو مس اًملاو ةرائم

 كاوا مول 0 ندع نشط ف راعق

 ضرالا لبقو تاز قدح اه .اكرب 5 اهاّملت'

 ةمشتم هيلع تابقأو تساحو تءاخل هيلع هن لأ

 بتوقف دفل ند ت اقأ دق 2 را |

 يتَ> ًايفاح جرفل انثي نم ردملا مهرب ا

 يذل قدام هنر# دق تناكو اميدب نع
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 | تنايو ذئموب اندنئع تماقاو تدضرف هلوق ائميشو رذتءاف كيلاال انهه نميللا تئح امنا تلاقو

 ميهاربا لاذ اندنع تماقاو دغنم انحرطصاو
 و 0.٠

 ايدل_ةءم 0 ااناف « هب نظلا قةح نم ينأب

 انورم طوق دعب 3 # هدم يطا ثدغلاك ناك

 ايضم رحط ني رهش دعب * هبرق يف انلناموي باط

 ظ ايابم ىمسل .ناكانقس « ىو يىنع للا رقاق
 | نب ميهاربال هللا هحر ىلوصلا يندثنا يطسولب جزهو لمر نان رمشلا اذه يف بيرعل

 5 ب.رع يف ربدملا

 6 نينا لأ اوعر

 « الحم اوعي د نم لل-

 .٠ امدقسانلايأردقن م ليل

 ِ مو ءاسنلاو سحش ِس

 ايف اضيأ ىلوصلا ا

 اع اكان ارتد <
 اممصن قا هق ع

 اربع بيع لثهيار له

 وع ناغا تحبأل اذاف

 ءاذلا نزز تحس كياو

 ةامألا ذيذل ىندي كبرقف

 لا ماو سرلملا مذ
 هل ًاضيأ يندشناو

 اهد>و 1 امرع نا

 00711 ٍِق هللأ ةمدعنو

 ىلع ا,تيراح يف هيد

 اهودش قى عد ةعدبف

 نفزلا فرص هللأ ك.ن>و

 5 لك ُق سانلا ةدحاوو

 نسولا ذيذل ىتاي كدعبو
 نكسلا منو ريملا منو

 طر نم ناسحام لك يف

 اهركش يف ملالا رص

 يي ا ا
 اه حز ل نسا هيمو

 اهرمع يف براي انل ددمأو

 | لوي رددلا نب يغار اناك لاق يرصبلا ىنيقلا ةعارش يأن راوس ضايفلا وبأ ( انربخأ )
 ا 0 نم 000 ةعقن معاج 0 0 هدول انا ا 0 0 ا #2 0 2

 لاق 3 : يأ هعدوأ ا َّ 1 باس رضحاو هب 3 كيرلا ةعارمش . يأ كب 0 3

 فاخذ كئماقا وده ٠ ضحاو ني 4 ىف 0 قح- سا انأأي
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 ا.

 تفل هع نئاكلو تيم ا © كيد سر) يابو حالا
 ممل بفاذل كانمرحو »* م هللا نم م>رلا 0

 فرصنا هللأ هفكرد مح + 0 0 0 1 ا_ما

 فاعضا يف ربدملا ن مار ط2 اي وح 5 رد لاق تناكلا ةدحاط نب سان ءلانب ىلع (يرحأ])

 هربذ نع هيف هل 2 ْت كلا ل تحم ى 3 هب بح وذ بدمع هللا اريك ف ةمقر

 نكت قمل ناب 0 كلذو + هلج تك سب هوعلءاسو

 اولاساف فلخلا م-1لا نع نكلو © دنع وهفهيأق نعاول اتالف
 ةهعدب هيرا زف ربدملا 50 ع 0 تكلا 00 ينثدح لاق سا. ءاا.نب ىلع ( ىنربخأ ) ْ

 ١ كو ىوضلاو عدل كى : دقت ايف اذا اعانأ رّقف يدور حوف ةعقر هيلا احر 5 عل ١

 لكك هو اوه فرو قايم تيب 56 1-0 هللا نط ا.يط اذه انموي ل كل كاذ

 0 ادب كلذ تذقبال كريخمو كرضحم تيطو كلئامث ة هر تنأ هناكف هوافصا |

 َّئ 0 ط الو اطاشن هيبطو هئسح فداصي مو | ش 000

 يلرسو هلل كل أمهم رمل و ا اول ةفحو ةعادرب كيلا تعا دقو اهرب قوما 4 كل

 لوقي اهلا ستكف كلا |
 برطلا ىل غوس) بمكو ىتع © ةيحزان تااو-رورشلا لك

 0 تدلك ةنايشا نت مالا 3 0 2 ع نأ

 ا 7 و 5 3 خا قت هلع امو هطاسب ىلع راما اطن هسلح ردص ىلا اهتحم نأك ||

 باقلاو نعال ءارسلا عمت و ن اهثيع مو ايندلا . نسح اهب

 ةقحعو عازب 1 كا دقو ريدملا ب مهاربا ىبأ 6 0 يد لاق ىلع ) ىنادح 00

 22 رخاتف امي |

 م يناب هذ-ملو »* هذه 00

 امطق مقف انسح © انل مكاصوناكدق

 ميا دعب 2 هانا لادقت نقع
 7 ءاقح ل ره # لب هللا تدبوالك 0

 لاق جاره تدر 5 هيو 0 لا ميهارإ جا سايعلا نب ىلع قدقلا ْ

 مكتعاتب راد تأن * متا يلابإب الأ
 3 لدبي ند : « ملدع متلك ناو

 متلحاو 2 8 هدوعلا ىلع منك ناو



 5 ١(
 00 ا ا 227 ا 2 ير تت يي يتسلل يل يا لا ا ا ا ا

 متكنالو ايد «. تقح انئاآ تلايو

 كد اح اكو“ اك ع م ف

 | يفدادغرب هتكن أ يف ىدلل نإ مغاربأ ىلع لل كلكم لاق نأ ىنادح لاق ىلع (ينئدحو)

 مث اركفم ةعاس كسماو ثيدحلا مطقف ثدح ن و لامثلا باعق نم قرب حالف مغ ةلبل

 لاقف ىلع لبقأ
 يرام 1 نم حال »< ىرتكلا دارس < قاب

 يرععا ام هنم يرتعاف # هو>ش باقل جاه

 قرف ل فاك داع ع يضلل قياكملا عا

 | يدر نايجنم كف: 6 يوتحتن: اماع: نك
 ذك.وي اندشن افهدنءاتماقاو ةفحوةعدب هترازف ربدملاز ميهارب ادنعتنك لاقديبأن ء (ينأدحو)

 .مالسسلاب هل. امنا ن.و هللا مك اح نارئازلا 0

 لكلا جير عرار < اسي واررب مالا يف اجرام
 مامغلا بوص دايعلا بر هللا اهاقس ايرع امناخ فك

 مالظلا لثءراهللا ءوض سيل « موحم ناسحلاو س.شلاك يه

 مانالا يف ةديرفتراصو س #*© انلا يف قر_فام لك تم

 نوح وهو ربدملا نب ميهاربال ةّبأ أ نع ىندشنأو

 . ينابحأو ياك فالا ىلا انينح * ترد اذا لامثلا ينئتسال يناو.

 ىناصو ًاويفزح لوط يوكشو يمالس# م ملا بولا 1 عم قرع

 ينا_عة حالا مان ما كلذب *# ةمياع برعله يرعش تلاف

 50 محا ةصلا قا ةردص ردملا نب ميهار 000 دواد نب د# نع ى# (ينئدح)

 هيف لاقف هنع هتباين الو بكن امل هلعف ضرب 0 ليلي

 ءانع لذملا يف نا © انغ ىلذ_ع لطنال
 31 ايدكف * نع نمي ا تسل

 ءانسلاو ولا ف ناخ © دالجح يما اغا
 ه1 اور ناين ها كاقسو رقملا داو
 ءاقيلا كالمو ك * امعنهللا مادأو 3

 ءاخالا تيسانتو * يدادو تاهاجم مل

 لا تلك ل ارد سا ردكتكا
 «:تارلا عم نا

 ١ ءامه ايندلا كرمت #* اميقع تيه اعر

 تيرعةرازو ريدملا نب ميهاربا دنع تنك لاق ىبأ قلل لاو ننانلا نب لغ (يفرحأ)

 ءاخر تره اذا يح
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 قانا تاو دخلا اذع يف يدير دش ا تياراط كاع
 انهوهيدبت قرب انل * انزح اقرأ يلياذإب

 1 لوالا يبا .ءاميضت 0 هوا ناكل

 ائ__س ىدبا انس همم انجح * انهومدعد هحونع الجو ا

 3 ندحلا ىلإ ىلا كاي ١ لعءجاف ةزاحالاو ءادتبالا هللاو حامأام تلاقف

 مهاربا هيلا بتكف روضحلا كنعو ىنع
 يركلاركس قا كفيط انرارد < ىوولا يتفأ ب سابملا بأ اب

 ير قفالا لعوراتسإو * انكيع 0 51 آو

 ىرثلاهج و ىلع يثعين منبز * ةلصداح اندع بي رعو

 يذدفلا تناك كيو لذ قيال

 امهموي يشب هيف اينغو رعشلا اظذخل هايؤرب 0 دا 9 7 اميملا راسف لاق ٠

 : سوصا
 هشهاشو هيلا قاتشم كن نمو * هقثاع نا اسولف يحالأ

 هقراش عونلك يس تنأ نمو * ةسنيق ريغ هراد يقاونال نمو
 ضر “ىططا لب | ىلع دنهنب وره اهراغأ ة راغ يف .هلاث حالا يتطلا ةؤرخ نبا ىدقل

 لاوحالاَت 00 كيودعوتب مها هللاقو ىط ىلع دنع نب ورع سدع نإ ةزازز

 ضع 0 انهه رك ذي كلذ 0 مد يف ممت نب ور“ عقوأ ناىلا ٠

 ميهاربا ءانغ عومجم نمو ىئاشطا نع يطسواب د ليش ىلصوملا ميهاربال ءانغلاو '

 - د بوزرملاوتاراغلا هذه يف ريزا.ركذ عم

 ىارغلان يملا نيدحاذأرك ذو هطخم تايزلا كلما دبع نب دم ن ؛رمع باتاك نم كلذ تحسن 3

 نب دمع ينثدح ولاق “يل خابشأ نمهريغو هيبأ نعياكلا نب ا نقف ل نع هب هربخأ ١
 وهو ءامسلا ءامنب رذلنملا 50 مناك اقر يناكلا نب ماشهن ءىرسلا قل

 هن زارا لك دا رديد نير وسل كالئاك 1 لا مسابفرعإ دنهنب ورم

 اوزغيالواورخافيالو اوعزانيالن ىلع طن م يملا اذهدقاع ناكها ةراجملا طرضع هل لاقي ١
 هللا ددعنب ديز نب سدعنب ةر ارزهللاقف"ي 5 رفاضفنم عجرفةماعلا |نع دنع نب 0 ١

 مش ناك ناو لاق دقع مها ناكليو هل لاقأيش ىحلا:اذهنميصأ ندللا تينا لظتحلاهرآق

 لاقني_.>الا دحا 1 0 وهو يئاطلا كلذ يف لاقف اداوذاو ةوسن باصأ يت يح هب لزب

 هشاشو ةيلا قاتشم تنا' نمو * :هقشاع.تناىم نيدلا لبقيحالأ

 ةقراقت مويلك كت تنأ نمو « ة'ق ريغ هراد ىتاونال نمو

 هقهاون تءادق صو>ئااودبك » قات ةيوثلا ءارحصب ودعتو



 سس

 )8؟١(

 * هروزت دنه نب اريل كلملا ىلا

 هقراهم نهب ءوس ةميلغ * لئاق لاقام نه ئءاسن ناو

 *#: بارا محل انا دوع يف لم ولو

 هفقثاومو هدقعالا ءرااامو # . ةنامأ كقعت مل دنه نبا ك.بف

 هقباس وهىذلا توفلا نم س و

 هّقااعم ث دهعلا اذوهو انددر

 هقراباو الملا علت انب ليسي # ةمعزب نيضفاخ امانا 5

 * هغئاقشو هلمر ىلع مار> * ةوهصب الا لتحا ال تمسقاف

 هقدارد نوئاحطب يف بخ امو * ينم نم لزانملاب ادهح مسقاو
 هقراع تنا وذ مظعلا نيعال * ملف دق ام ضع ريغت مل نيل

 نعللا تدبا سدع نب ةرارز هل لاقف دنه نب ورع رعءشلا اذه غاف تيلا اذهب اقراع يح

 ]| لولا فراق مع نبا وهو ياطلا ثاسشأ نب ةلمزتا دنع نب وزرمع لاقف كدع وتنن هنأ
 لاق دق هنكلو ك.ام هللاو لاق يندعو> و كم

 اناوهو ةصغ م اك نا ام # مراج ةئفج نبا ناكول هللاو
 انارقالا مكلت عطقل اذاو © مكقانعا يف نقربي السالدو

 انافحو اعدار اطيرو اهذ * هناريح ىلع هتراغ ناكلو

 غابف هتلتقال هللاو لاقف «ة..خس ىهذي نا ةلمرت دارا اناو نارفعزلاب غوبصملا عدارلا اولاق

 لوي اشناف اقراع كلذ

 ديلا ىلع يضاث سعلاام.ة>ح:سا اذا © ةلاسر دنه نب ور< غلبم نم

 :دنه نم ةماما ام اديور نين # هنيبو ينه لمرلاو يدعوا

 .٠ درونهو تن نم لح لئايق © ا ينوداحا امو #*

 دهملاب ردغلا ةم.شلا رشو هلع « انتيذتحات نك تنا ماترد

 دصقلامد نم ةءا> يسها وه اذا * هماعطو فلا ردغلا كري دقف

 غغايف | متاح طهر مهو مز>ا نب ئىط نم يرسأ رساف اًئيط ان اذه هرءش دنه نب ورع

 10 مكح نإ حامر طلا لو وهو رددع> نإ لس هل لاش ناحل م لحر م3 هللا ديع و

 | مههوف مهايامطأ بق عاصإ ناك كلذك و دنه نب ورمءىلا مهيف متاح دفوف متاح ةلاخ نبا وهو

 متاح لاقف'قراع طهر نم نييحالا نم نآك هنال ردح نب سق الا هل
 ردح> نب سدقب ينعفشو مناف « اهراسأ نع اهلك ايدع 2

 1 0 * انتاهما تاهءالاو يلا هوبا

 1 هل اخأ ناك لب لاقيو اريذد هل انبا عضو ءاملا ءام نب رذملا نأ انغابو لاق هقلطاف

 0 احر) ايشايطإ مو قفحأف ديصتب موي تاذ جرخ هنو“ ةرارؤ دنع كلام هل لاقي اريغَض
 : أ نبهللا دبع نب ديز نب ةعدر نب ديوس هل لاقي مدا نب هللا دبع ينب نه هزل قبانرك

 هل

 أ: ا ا نب كالاممماف ةماغ ةعد هل تدلوف سدع نب ةرارز هيا دو دنع تناكو مراد ا ةئاث 1 1 مسا اوه 3-0 5-3 0 2
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 تاموكمأف ا هبرضف ادءب كلام ىلع دش هبا اءاف مان ديوسو 0 >3 اهم ةئيمس

 ةكعطتخا وةانمدادعنب لفون ينب فلاخن م معو 15 + قحاب راهديو-جرخو مالغلا

 ةسبا ينبو ةرا رز تارثع بلطت ؟ ىط تااكو كب وس نب ست نب ربزع نم باها هدلو ند

 لوش يفاطلا طقام نب ةيلمأ نب وره« ًاشناف كلملا يخاب أوء'صام مهغاب تح

 هرايص قاحن مل ءرملا ناب ارم غلاه نم

 هراجحلا الا اهل ىترت © ال مايالا ثداوحو

 هراوانملفساحفسلا # هما ةزحي نبا نا

 مب رخآلاو ةكزارل لاقي ةأرمل ًادلو ١١( لوأ ماشه لاق
 هرازا اوباسدقو ايحس * هلال> حايرلا ىست

 هرارز نفل ضف! موَقلاَف * ى را راو لتاف

 تلاقى : م كدي قر 0 لاو يح 3 هاا ا هيلع رد ا ةءلط فق 50 نإ

 0 0 ءطلا كلام 00 رجحافلا رداغلا 3 رز ,لعفام لاق كلذب ل 2 ال

 رّقدق فاضي ل لا الو فاح ةلم 1 3 دقو امع لأس و دحوام ل ك 1 قر أ

 0 ةراوو انا 5 ريا هد مان اللا تأ 6 تح اتؤام هللاوةرا رزاة ةرا 0 موق لاقؤ اطل

 ةملغ ةدارز تد م-مماو كم ةيثدب يلعف لاق 35 قآل دق لاف 0 يح لاق ريا

 نورد الا ةرارزب قاعتو 42: اونرضضف مهد_حا اولوانتف مولتقب صو ضع قوذ موكل

 نقردبل ةلا دانه نب ورى او اولقوالثم ترهذف اذعب عد يضحي ةرارز لاهو مهولوانتف

 قات ةبامأ نب ورمع يناطلا هتمدقم ىلع ثعبو مدير جر لجر ةبام ةلظن> ىنب نم

 ند ةر اوأ لفسأب ال> 3 نيعساو ةاع 1 اودخ ف اورذ دو موقلا اود>وف طّولم نإ

 0 مط صف هم قت رضف هر اواىلا ىمث | يتحدن :هنب ورم هقاو مهسيش ير للا ةيحان

 نه 0 لْفأَو اوقرتحاف امف م فذق تاظاتو تهل ا أمل ا ران د 2 مط رد ظ

 خانأف هربعل هل ضد نك 1 يذل ىردب الو ءاسملا دنع ةلظتح 00 نط و محا ىبلا

 عطس 1 اف 8 امط قذا مل أ , ا تح ا دق مأع اعلا بود لاق كب 0 5” نب 001 هل لاَقو

 هاو ىثلانا 0 محا اهلا ردا نءداه نور# هللا ف ماعط ناخد هتنطناخدلا

 با اماعلا نو.حن ام ةبان #* مع يب كيدل غلبا الا

 ا رحا بو 3 3 ١ سمان تال ول نمللا تبا هل ليقف 1 رت ال ديكها لإ ور*ءع ماقاو

 ءارخلا ن1 كي 0 ند 7 كاتو ةلاظا> يب ند ار اعدؤ الحر نيءسلتو ةفسللا

 انا ام تلاقف ةيءومتا كنط اال ىلا لاقف مراد نب لثمن نب نطق نب رباح نإ ةرهض تب

 |[ ورع بكرو بر ,مفةرارز ربحا غابو هانيع تضاف يتح يب دعو ور رعشلا اذه غاب اماف
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 محملا ينتدلو الو ةيءمعأ

 | نأ هلاسأ ىذلاو امأ"تلاق رانا نع كتفرصل كلثم دلت نأ ةفاخحالول هللا امأ و رمع لاق
 و اهبلفاساو ىدن اهلاعا ءاسن الإ تاتق ام ككلم كءيلنو كدا.ع ضفو كداسو عض

 | ناك تلاق اهلع اًوطبا املف زو ناكم نوكب ىتف الا تانقف تتفتلاف رالا يف اهوفذقا لاق

 | نب لش 9 لوو ل ةدوح هل لاق اهج وو ناكر تهيج اف المت تهدف امج ناشفلا |
 . مهارإ هلتقو كلملا مهتم ذخا نم ذخاىف ةلظن> نب كلام ينب ريعي ةرارز نب طيقا لاقف مراد '

 همم مهلوزو

 ل نع 0 1 ا »* رااح نإ ةروض تنيل يبا

 رعب ع تحفل دالببلا اذإ 5# رهض نةرءذدتخحال يلا

 باضطاايالملانيب حفسلاىلا * بانل ترفقا ةنمد نم
 ننزل نقود كي 8

 1 يح ارش نلوم

 تدعم الب[: 0 ولف

 يناطصآ مغ مكنكلو

 ام َرتلا ىلا كِبا روع

 ولملا ريخ نا ةمسن الو

 اذه رك ذيو مكح نب حامرطلا لوق» اهفو

 ا ٠١ لإ ورهع نب ورءع لاق *ىط نم كلذ بلط ىل ندضي مكيناف عنص:ام عنص يتح ائيلع كلل
 | مهوتافك 'ىط نب ةليدج ورءع نب ورءع ازذف ةرارز تامو معاي كلذب كال انا ديزني سدع

 أ 00 كلذ يف لاقو ةماك نب ور.ع نب فيرطو كلام نب فيرط ىنب ند انا: كاس

 | يارو طيقل هنبا ىلا موي تاذ رظذ ًافيرش الجر ديز نب سدع نب ةرارز ناكو
 تدصا دقل ةرارز هل لاقث باش ذ_ئموب وهو هناملغ برضا لء>و اطاشنو ءاليخ هنم

 " ىذ تنب تحك وا ءامملا ءام نب رذنملا نبا ناجه نم ةلاع نت اماك امم عنصت

 لك آ الولسغ يسار سال نا ىلع هلل طقل.لاق دلاخ نإ سبق نب نيدحلا

 تلفانو ومال ياو لاما

 ةداي وت ل تقام راك
 اهدقوبو اهم ىوتشلاب نوزني

 | مث هتيب لهاو هينب عم توملا ةرارز رضح امل لاق يضلا لضفملا نع يلكلا ينادش لاق

 اطقلم يقاطلا ض.ذ# ريغ هتكردا دقو الا رثو برعلا نم د>ا دنع يل قبي مل هنا لاق

 و

 نإ

+« 

0 

*« 

 نإ

 نن

 نإ

* 

 بارغلا_ هن قوشلا كل جاهو

 تايرلا . ةارسسو ةلفلغم

 غ2 بانل هتف نون
 بالكلا لق لثم مكلتقت و

 تاذعلا ما.ءال:تعرك دقل

 بايذال اهراس كرتيو
 باوص نم مياتقب تدرا

 باقرلا ٍق 0 مهاضفا ِك

 ددللاو نالعر 0 ةراوا.ىلآف

 أ 4



 )0 املا 2 : ١ مد ا

 اهالكو باها 0 أ هل لاه للاخ نبا هعمو طقل جر تومأ 3 مرح اهوعجأ ى ع رج ا

 دلاخ نإ سيق مكفأ طرقل لاق مهيدان ىلع اماسف نابيش ينب اينأيتح اراسف افيرش انعاش ناك أ
 لاق كتجاح اه سبق انأ سرق لاق وه مكيف لاق م 0 ذئموي ةعر ديسناكو نيدألا ىذ |

 رشب هباصا الا ةينالع هتنبا دحأ هيلا بطخمي ال نأ ني سيق ىلع تناكو كنتذبا ابطاخ كتئج

 احم سيق لاق ديز نب سدع نبأ ةرارز نب طبقل نأ لاق تنأ نءو سبق هل لاقف هب عمسو

 يأ ةاضن ن م ”يئامو:ةبعرا كيا هللاوذ ماين لال تلك ىف اذه ناك اله ةصقلا اذاي كنم |

 0 0 هلك اسف بجعأق كال كل ناو كعدخأل كي حاب ناو ع ينام ا

 اعنسافرودقلا يتنبا ةرارز نب طيقل تج وز دقيفا ةيراملا أولا لو 0 ار
 و 1 ط.ةل ساجو ايزعانيف تروي ال ةرارز نبطبقاناف قابلا كلذاط يبرضأو |

 ط لاءدال امسأف ماقملا امأو لادا اه زهأو حاقال اهدراف ورع 0 طرةل لاف وزغلا

 ردع ةبراخا مانتلا تو هيفا نيل قانلا ا نىهذف اطيقل أو اسيق كلذ بجأف ءايللا

 ري هيفام هن [ناقو نئاو ري هيفام اهدر نيل هللا وذ هيلا ام يهذا ةيراحال ت تلاقو رولو ْ

 اهرب اه ماا ةيراخلا تعحر ا. افا ٍ,اغ اعدر مت هن .طو هرعش ر * ةر ىلا ةيراا هنءاح املق

 مالكب هي لا ةيراوغا تيد 3 طرق نا اف ريخلل قبال 3 تلاه عدضص#

 ع 1 تا لقا ا 0 تنابو ةصي> فرط هلع حرطو ماك هلم تزامثا |

 لاو ىداولا لم أ يف وهو ادا 1 شما ل جرن اهرب م طريقا هداف اه .أ ىلا |

 اطيقل دقفف 0 0 هد او. 2 || ءامنزب رك :ا ىلا اهحوتو اهواغر ع نأكياو ك ل رمعإ لج

 هنأ لوك نم ناك اما استساف كلا ويحل واو 2 مو تكشف ١
 ه1

 0ك ىرسك ىلا يش. مث ةرارز هيبأ ىلا د دارق عم امج ثعيف هنئاغ ن ا ءأف هلوقو ا
8 

 مث اريسإ ماقأو هربخ هربخأف ءابأ أف يرسك هل الع نم طبقا فرصنا مث هاو ءاطلا

 يف امو مواط فق ا اوما دوق مهاد> وف ناش ينب هلم 1 اح يَ دارقو وه جرح

 طرقل لاقف لهرلا

 اناعظا تب له قئاقشلا ضرع * اعز> ةرظن اناهودارق رظنا
 0 ناك عو ازذش ابئار يىكت هنن ايجرينلا يش ةخرا 00 كي... رش ري د :ةفيزشاظ نا نصف ية

 ينوك ةّشاي. اهل لاق لبحرلا.تدازأ املفاهوبا اهرهذس دلاخ نإ سي اسا 0

 ءادب_عالا ىلا كب بهذي اما كناف.ءاما كييط زك أ نكلوادنبع كل نك ةما اكلي

 أ كشري هلاو رضع سراف كجوز نأ صاعاو نانو اظخ اث ناسف سلو

 يننيبر دقل هللاو اما هل تلق ارهش قاحن الو اهجنو هسراع يءخالل توعزا لك ١ ظ

 رك ال تالمحف طبقل اهب ليعاراو داؤرتش_.قارفلا هدنع :قاكووزوا هرم يفنيصتأو ةريغص
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 هللا دبع يفب لح قلع تنل قع 32 ل وو هلا ن

 0 امايأ ماقأف من ل لاق كمءوق ءالؤدأ طرقا تلاق بارءلا لاو بابقلا تأرف 0

 كك الق تاغ اهلاخأ اهوبأ اهبلا ثعبف ةلبج م و لق قع مدرع تيااقأف اننى م

 اوف أري بئارغلاب مكيصوأ مراد قباب ت تلاقف مراد نب.هللا ديع يف يدان ىلع تفقو يتح

 تعج ةميرغ ينا الواا ١ رمش هياع قاحم لو اهجو ةأرما هيلع نش ل م طونا لم تيأ را

 | دع م اخ العيان م فاغر نان يداعو م ا 1 ناي هلأ بح 2 تاو

 ئ ' ١ اقف هلع نر اطتل ري ديرتي اهوا لكم هموق ن* اهجوزأ ارب ىلع

 رقيلا 3 رطف برشو برطت دقو نءاد موب يف جرذ تلا كل نع يف ندحأ طيقل ن 00

 اك ] رظنم را نا ينئياف هه ينعشو - ىنوضف ءامد حضن هبو ينانأ مئابنم 0

 اهانأ مث رقبلا درطف بكر مث بيطلو بوش ن ا دع ]يع كلل طقل نم نسبا

 طرقا ما دعا 1 نير فك اما لاق مث اهابقوميلا اممضفبارسشلا رو برطلاو مد 0

 59 2 قرشلا هكر ءادصو الثم تتعذف نادغلاك الو: نعرعو ءادصك الو ءامتا

 هرعش يف يم..تلا اهر دقو اه ترطا

 ان مشهءادص ضاو> | نم سلخ نإ يذلك تيزي ىمامو كا

 بع نأ ىلق او>اص ا ةداذو الو هءاملادرب نود ير

 تميس وص
 اذ ا تا نااطع يدا 8 ارشح كلاب دقبا يق ةبتاكو
 ارطسابحلانه يباقتعدوادقل © اهةكبارطس دخلا يفتيتك نْئا

 ارمظاو رسا اهفاهل عيطم « هني كلا كولمل .نمايف

 أرفع كاي انثايقس ن.هللا ىتد * رفعح ةريرملايف اهاوهنمايو

 قاطءللهر فيف> بيرعل ءانغااو لك و لا ة/عاش ةب وحمل رعشلا

 0” انبرش ةرماش ةرضبلا تادلو+ نم ةذلوم ةبوبغ تنك هه ةبوعزاخا ]فس
 فعاو ىل_فف نم لما ةبوب# تناكو اهءدقت نا ةماعلا ةرعاشلا لف داكت ال

 دحأ اهف عمط ]5 هدما تءقبو يىهاط نب هللا دع هلاه 52 1 صو لكودملا ايكلمو

 نودمح نب دمحا نع ةظحجح كلذب (ينربخا ) عرابلا رخافلاب سيل ءانغ يننت اضيا تناكو
 ادح ناكاوملا سأأ ن. برش م>نملا يد نب ىلع ىننادح لاق ه٠ ل رفعج نوعا

 ايف لغ تاخد يلا موي هل كاقف ءةولخ ثيداحاو همرح عم هرس ن رهان ةلكم الو
 0 داوم ع عا انت تي اارآم هللاو الث ةيلاغب اهدخ ىلع يما تدتك دق اهتدجوف

 0 للاكل ةر شل رك او لاق ام اذه: يف لقت بحلا كيذ شاب ىلع ةلاغلا

3 



 (اوشر

 ىلع امدف لاق لك وذا ىلا ةفتصو ةنامعترا ةلمخ :يف اهادهأ ىهاط نب هللا دنع ناك رتسلا ءأرو |.
 هك الو ركف ريغنم ةريدتلا لع يروج كلف كش اذخأو اج هون انا يافا ةاوذي مهيلانبا 0

 ل ثيح نمك.لاط# ي.فب *# ارفعح دا يف كلب ةياكو

 أزاطسأب لا نءيباق 0 اهفكب ارطس دخلا يفت دة5 نال

 ار_هظاو رسا اهف هل عيطم * هنع كلا كوليمل نمايف

 ارذ.ح كابات 2 ه 0 2 رفعح 0 يف اهانه ٠ ند

 | يرطاوذ> تءاشو هللاو 0 كلذدعب .يطاو 2 2 32 مف ع ا

 بيرج راب
 لاق«ذادر> ن.اينثدحلاق ةمادقنب رفم> (ينربخأ) هلوقأ دحاو فرح ىلع تردقام هللاوف

 9 ا . / 14 ل 7 8

1 26 1 1 

 0 - ث- نارا مل" مب 000 1 7 4

 نونو خانت نيف ال شيفر ا او ا 7

 1 1 11 يك رجب ا / لذ 20001 5 ا 0
2-0-0 11 :00 

 1 ةبو.حم ىلا عفدف هيدي نيد نحو بارع وه 0و دنع 0 لاق مهحانب ىلع ينثدح

 تدحرذ مثبرُش اذاهيف ساحب تناكيذلا عضوملاىلا هن ريضح نع تفرصن اوامليقف ةلخمةحاشن

 اهانأر قف انيلا امم يعرمل ًاديدش حض ككو اها منال زلال (مند يقر اهعمو اهةيراح
 امف اذاو ب

 يدك ىلع ىوبلا زا: لعشت .# اهب تولخ ةحاشأ برطاي

 ذيكلا ةدش نم قالا انو: * واد جتشاو 200

 56 اا هذه 5 37 ند ان تكلل 5 4 امن نا ول
 يي

 0 يم راف دويل ن - تيقل ام نيحرت 0 نأ

 يق

 ير 22+ كلو 600010

 ل هيف ؟ ت

 ين توصوسسعلا قوق دل نعأو اهنمامسإ ولف ا للا ىتبام هللاوفلاق

 ام "و يراوح نأ محملا يد 5 ينأدح لاق ةمادقنب رفع> ( ينادح) هموي ةَش هيلع

 و امون حبط طاق 3 نءيف ةبوجم ا ارم هلع ِبَعَو 0 راصف هلق دعب نكرش

 نرطعتو نيزن دقو ىلأاو ة.هذملاو ةيوللا بالا نواع 0 لونا ىراوح راضداب

 ينغف لكوتملا ىلع انزح ةرخاف ريغ ضايب باين ؛ماع ةيلست٠ ءاهرم تءاج اهناف ةبوبحم الا

 تنغو دوعلا تذخأف ينذ ةبودحماب اهلاقم برشو فيصو برطو نرشو ًاعيج يراوخلا

 3 لوقنو ىكس يو
 أرفم> هيف را #3 يلبيطب ش ع يأ

 قي 15 0 ه0

 أر دقث نزدو 9 نإ ايه اذ ناك نم لك

 | 01 م الشو

 ىرتشن توا ائربول 0 قل ةبو.حم ريسغ

 اريقتل اذه لك *» انهكلع هترتشالا

 | روعلا نأ ند حله مالا أ 3

 ل 021502 ب ع مصل

 ( رشع عسان  يناغالا 1١ ش



 ا: ٠2 طلق هل ات تهوس. دايس هس يت وح تل سس سس ا ا ع م سس م مع م ص عم دع يس وع مشع عسل
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 ا صاو اهقتعأف هل امهون م امهوتساف 0 اغإ ناكو امد معو فرصو ىلع كالذ دةشاق

 ” راع ةناسرا ةلخ ىف هاط نب هللا دنغاهبلا انا ف ىلا 00 ةيويح 3
 !تاجم ناك هنا ىَح لكوتملا دنع تبظفل ةنسحم ةينغم ال و فرظااو 0 ع ُُ تكاكو

 '001 لق اها رو (مدحمو ايلا هسار لخادف برشا لج اذا ةروط:ءاروت ةزاتس فاخ

 د هتمنم مث كلذ دا 2 | هتعزان مث اهءالك نم اميح هيراوج عئمو اهرمو اموب امضاغف

 ْ لاقذ اموب هلأ ت كف مهلا ىلع اقدم 6 هيلع الالدا هنادّنا نم تغنت اونا مم ةزعءأ !|

 ْ كولا رفأا كسب ع هللا رأ تلقق 8 كك كل ينك يونيف هب ونحت ع || تا ريفا ىلعاي ل

 ىنثدحي وه انف ةظقلايف حاصلا اذه نوكينأ ود رو ىلع ل ري ىلع كمانأو

 - || لاق ال تلف ىلا هذه ترس ألام يردنأ ىل لاف ًائيشدبلا ترا هن ءاح 5 صول اذه 3-7

 امضاغم يفا اذه ل بحمل الفأ ينل امرحح ٍِق 0 ةعاضلا هب ,وحم ت زاتحا ا ين دح

 ا عمسأ يَ ىلعاي اب م امرحح ىف ينغأ 0 يذرال ' م " حاصب ينؤدد ال كلدب ةنواهم ىو

 لوو .ينغت يه اذاف امرح> ىلا يمنا يت> هلمدو ماقمل ينذ

 ينءاكي الو هلا وكشا * دحايراال رصقلايف رودا
 د ةيول أ كسل * ةيبصقعم ير يق

 ىنطاصف ىركلا ف ينراز دق © كال. ىلا عفاش انل لهذ

 قهراضف هرجع ىلا داع * انل'حال حاب_ملام اذاوح
 000 | ]| ل 20 اكو هنلا اور اهءدتع ثرماق ةناكع تحاو لكوتلا برطف
 ' هايؤرب اضا وه احدا | .ْ تنعو تايبالا هذهتلاقو تويشاف ا دقو اههانم يفهناآر ان | :|

 اه ريغ هيراو> 0 22 اةيع يل--أ لق او ةعلذو رام 0 زك ىلا ثعءاو احاططصاو

 ردك ث ثايم هيف اغو تنام َى ل لكل ةر حاه ةلستم هني زح لزم اماف

 اهيا

 18 نا راج ته الا تناله ده - اًرخحدم لط ياذس ىذلا اذاي
 نق كارول سان هنم قكأ ناوي د ردك قع انيراجتل :ىويلا ”الوا

 ]| ءانغلاو هلالاق يحن رطشلا صفح ابازا لاقيو هيلع بضغ هل مداخ يفهلاق قثاوال هنا لاقي رعشلا
 اق ارا هادف: ناو نط قو قاظم لغز ةيروشلا ةدسا

 م ةيروينطلا ةديبع رابخا 3-0

 قا كلذب م دوهشما تاد اآلاو يا 3 تامدشتملا تا ا نه هد مع تلك

 || تناكو ةيذاتدالاو ةسايرلاب اها فرتءتو اهمظعي ةشيشح وبا ناكو هتداهشب امحو



 )وم١(

 ا تايرو. :طلاو نسر رو. :طلا 0 ةظحعح اه 1 ذانوص مويطأو اهحو ىسانلا ناحأ نم 1

 اسدلا يف ف رع مو و قثع ن هولمال تو 0 ند 6 كل هذ اهريخ هيلع تى رثو '

 كَم نال 200 | 0 ءيحح ةعئص اهل ا مهر انيق أسما ا

 الع كاذ ف> نأ * املا اغفش ىل نك

 كدب يفام د نإ ل ند 3

 | منيطان 00 دام انمادح لق صرال ديزم نب دمع (ينرخأ) 0| تهل

 ا ينرشاعيو ىنوعدي وينفل 6 ل .هار 1 ن قحساهللا هه ر نا لج 9 ناكيدبذبا ||

 | فوفىل حان>ن ه فرشم 11 ىف رو عج رف هفداصن 0 قدحشا ندحلا : ىلا اموب اا

 / د يش ضرألا قعام هل ح اف ىلا زيدل ولا 0000 له لاقو هّيددش قرشا ل بر

 أ نب 50- مولا يدع تاع ماه لاف كك الو يدش كربدخأ عك كلذ ند -

 ها او مرضا ىو هيروم علا هدع انوعد دق همأ اه 0 3 نذورهو 5ك كن ورحل 1

1 | 
 لاقف كيلا حورأو را مظل يح 0 نجا هلاك قف ضيا نالحرلا 2

 | كيلا تبغرل هللاو هل طشذن ام كلذ نأ تدلع وأ هد دلع مادا قع تضيع الهف ى : : !/

 6 ميسا نأ يهتشأ ت 6 ياو لأ كاف كاعد مظعأ ناك كلذب تاذفش ناف هيفا

 0 ارض < ينغأنا ينوةلأسو ينأف سعنإ ' مالاق ا ماه 0 رش كاع 1 نك كم |

 درو لزنف هب ترمأام 600 .اقف امايح ىلع 0 أيش عنصت 3 تءطشاو ىرمأ اهدلع |

 لوش اذ انْ تافف ذينلامدقو رضحام اا وم سعأ اهامكف يرجحام ي اص تيفو هتباد |
1 

 * تبت 00 نا تراقم تح تارك

 تركلاو مهلا يعاود # هلم يلو يدو هإ

 نبك دكا نأ ه8 هش لع 2 1

 فاصنا ةريدع نيب ىلاو يح تادك و 9 3 مْ افصأ برشو قدما براق |

 ى؛ هللاو نيلامام ام ةديعاب كحنو ماشه نا 1 0 نوره لاَقف ىبلدل مو ك4عد اهانيرشو ١

 ل لاق هللاودلا 3 تلاق برام هءاعبراش |او 05 ع ناسدعتسلا نم كدا لاق مو لاق 8 1

 ةييه امقحاف ىف تاكا قحسا ءاح الف هتفلع دق كنا هيفرعت الف يلدوملا م ها ربا ا

 نب نوره كابا امه نع م هل انف 5 ند اهو. ف ىعأ ان لاقؤ ادب اناصقنت تص طالتخاو 1

 مكل الو يل ةدئاف الو ةيالا ترش يف ريال هناف فرصنت اذا موقل قدسا لاقف دحأ ا

 هلع 11 1 ءاا ىنأ نإ سام ءلا مم ةعامج نعةظحجح ريا ادع( ىنادح ( فرت ماا 1

 9 يذلا توصلا نا هيف لاقو |
 هدب

 ير رض ب يي يشظْظلااطششْشْاا ظالم



) ١5( 
 ا نا 010110 : 05 تا دل ١ هل ا 1 ا 6 ناسك بنج م عع هع سمسم ع ع عم عد وج حم و ع مح داعم سمس مما

 جالا دعس نب دمح ينثدح لاق ( ةظحج ينئدح ) * ارختفم لظ يناذمب يذلا اذاي * ظ
 عمتجا لاق يجاحلا 3 3 ةَمدح ىف ناكو دم نب .سابجلا يبأ مالغ .ظحالم ىنثدح لاق

 لاقف نغ دودسمال اولاقف ةد..عودودسملا مهفو امو د.ثرلا نب ّسابعلا يف :ًادنع نويرو.نطلا

 ينأدح لاق ةظحح ( ينادحو ) تنغأ تح ينغ قا يهو ةديع ل هللاو ال |

 ةدي 2 كلاك لاق روبتم حئارش طاباسو رصن ةقيوس حئارش طاباس بحاص ىجا زخلا ئارش

 كتل دقو كلا نذدا تفك ناذشك اي تلاقف ىلا كوذدلا هاف امون يب ترف ىنقشمت
 ار روما نب رفصع ل 0 ةظحج ىنثددو لذدن ملو ةحاسمبحاص كتيب يف

 سون ع هيلع اذاف '

 لمتحي بلا يف ةن « الا ىو ءيش لك

 ىلرك ذوهفرعف ةظحج لع هنأرق ينا الا متأ رفء> ريذوةمادقزب رفءجو ةظحج (ينئدح) |
 يزورالا ماطسا ن : دما نب , ىلع ناك لاق يس رس |ابرطلا نإ دا انثد> اميمح الاق هعوس هنا

 38 موي هتيق فاخ ل مهرس ىذلا رفنلا دحا بيشو جاو نب“ تدبش تذبا ع نبا وهو :

 نب ىلع ناكف | ولمفو لعفف مكفويسبهوبرضاف اوحرخاف تقفص اذا مهل لاقو رسما ْ

 ا ءةلأسا هيلا تدتكف اليلح الام اهياع قفناو باش وهو ةيرويتطلا ةدينع قشعتي اذه

 0 لوم خايص هل ٍلاَش لحجر تاب ةدي بع تناك ىلا ب 6 ا نمو ىه نفو ْ

 نب هللا 0 نيل هر عمال ودبأو نما نب هللا دبع ميدن يفاسفلا ءارسلا

 مظل وذا يروتطلا يدب زلا ناكو رائيد فلا دئام مهنم لحر لكل 8 كد

 "ىلا راس اذا ىدبولا ناكف ءارمسلا ينا بحاص حابص ناكو م يأ ىلا فات ءايمعلا .

 ةدنعا  ناكو: نأ ينغو برشو تانو ةديبع دلاو حابص دنع ماقأ هفداصإ يلف ءارمسلا ين

 امهوصيدب زا عمسو هل عضو اماق 3 عق وث يددزلا ءانغ تء.سف د.> عبطو تو

 روبنطلا ىلع ءانغاا تقذح دقو اهاح تقرو اهوبا تامو املع بظاوو اهءاعف هبط فرعو ١

 يتح ديزي اهىمأ َ ع ةفيفذ ةلوقم ةدلم 54 ريتستلاب ع ينغأ تحر 2 ا

 لوا ناكف نايتف ١ ل تلو نابل ماس فاو ايات رك سرس |

 ”01|) يكف لاما ريثك ةجولا 'ندح ناكو رمع وح ييجزاا جرفلا نب ىلع اتش نم

 تناكف كلذ ل جال اهمحش اتنب جرفلا نب ىلع نم تدلو مث ةسورفلا ىلع رشامتن اذكو هدنع |

 : باشذعحانأودب لتنع همم 2 اهدوبو هدوت اك 00 مالا ةلس تاق والا يف لات ظ

 كلذ .فداصو . جرفلا نب ىلع نم اهذب تنام مث ةلياج اعاضو امظع الام يفأ ن 2-00

 ينأب ترتعاو ليال نيرانيدوراب 3 0 تجر اهقلطف ىلعلاح طالتخاو مهتبكن

 *كاقي كلام نبق زحل نمامالغت ةشءتفهللك وبامما ت>وزاو هرودضعب ىف تازنو ءارسلا

 | نسح ناكو احلم ءانغ ةفزءلاب ىنغي ناكو دادغب حئارتش طاباس بحاص وهو حئارش هل
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 ةعركم الو اذا مركالا 1 تناكو ةركنلا ريغتم ناكدنا الا هلامخيف بيعال هجولا
 هجولا كرم باطالا ىنأنب برك ىأب ف رمل اباش تقاعل 2 لفطلا ىلا كنيركلا دو نم

 سذجح لكب 2ع "3 دق تااقف ب 1 ف تت ار 2 05 ليقف ةمدالا ديدش احق سطفأ 01 0

 ا 1 غراف هنو ضرلاو كوسا نيد اذهو مهعشل د ناف نادودلا الإ لاح رلا ند

 بقليو ىلع هل لاَ !ملع برض مالغ اطناكو لاق تدرا اذارك وو تدرا اذا ىناعفص وهو !!'

 حاصي نا>طلا لغب ةلزمع وهلاقوو هيلع تدمدعاتةيشو تدبلايف ا اذا تااكف ةديبع زيط“ 35

 مينغ مط اهوعدب هل ناوذا 0-5 لصد اذا ةبان نب ور ناكو توكذلاو ندطلاو لمدلل /

 هل اهفصوف يدنع'اهار 0 همالغ لذدف يلوع دب ثدحا ةيال ىراد نه مة اكاوهيراو> 0

 نث راو ةدعسم نب ور#< نب د# هدنع ناكو تاعفف ىم اه هك 2 نع 1 ا 2-2 :

 حارقالاو امتانغعامسا ىنامواك اوا ادعف ماثهنب دج ان نورهو ىقربلا ن ناماسنب نس اوةمح

 ناكو ةدوم ةعاجلا نيب تدقع دقو الا ت>رذ مو هنراود> اه هاا لامو اه اع لايفالاو هل

 اهب ثدي يي ىلعوملا 3 م و اهوع دينأ ه4 اًاسيف 1 ا ن دعب ةناننإ ور يراود ١

 ناك اعا ان نكي لو 2 هلع |( كلت ذأ دقيبا ن ظر 00 قا وهو اه لا لع هاف نكلا# 1

 نقدحسا توص ناكو ىءانلا لف ور# ناكو اءعاهرد# نأ ديرب ناذالا ناران.دلا هب ١

 ا ملع قراخمو ةيولع تود ناكو © ارذتفم لظ يناذعب ىدلا اذا * | ماع مهاربا

 بءصضم» نب مهارات قدس 1 منك ا 3 نانوصلا ذاع نإ تريم ريغ تر 0#

 تنامو هبيعإ "يش هن :ع م هتعمل غاري نأ هقونو هتكمربأو 4 :|كالذ 0 اههدسا نأ يني

 ند سانلا ندو ءا 0 ضع لوش ةدم ع يفو اهفاتأ يت 7 طرف ا نع فر نه 2 ل

 قدا ىلإ هيمي

 00 #ع 0 ند اهل راح هللاف #ئ 2 ناسدالا يفةديع ا

 رو.نطب 0 نا سا انلا كك د اهرمص ني> اهح ونالت ١

 قدس 2 لا يعازلا كلامن هللا د.عنب دمحم ىنثدح لاق ةمادقن رفعح ( ىقريخا) |

 نايذه ةدينع وا اذا روبنطلا لوش

 و.
 تت وص

 كك ا د تزذو * ةك ينام ىح 0 31

 نئاتطأا كف رطق امر 6 ةيوبلا نسر نماولخ تنكو و

 نب دم ال ءانذلاو هل ةما نب دمحم ريعيف ةدحوو كاكلا دلال ةظطحجد رح[

 رادو 1 دعو بناكلا 5 راما تضع دقو قاطع يرو.ئط لهر ىرورنطلا ةقدص

 ةقدص نب دما راخا انبه

 ب ةفس ني د راس



 ( ١*م)
 يس

 تركذ دقوا يتغو ديشرلا ىلعمدق اينغ“ ايزاجح هوبأ ناكو ةقدص ينأنب ةقدصنب دمحأ وه
 مكحم ءانغلا نس اقذاح امدقم 2 اير وينط ةقدص ندم ناكو تانكتلا اذه ردص يف هراخا

 ناكو نييروبتا ءانع : نم اهارم ىرجح امو جاز :هالاو كاقلالا نمل ءانغ هلو: ةييشس !|

 ا لو هءانغ نسدتساف هائغو هيلع مدقق هراضداب 2 0 0 ففصوق م أعلا لزم

 ( ينرب>ا ) افاعضا لكوتملا عم هيك امئ رثك | كلذب بكف هوعدب نم رثكو سانلا ءاهشاو

 توحلا اذه هلعب رذو

 فحصولا ىهنم 2 نس نإ فرطلا قاعي نداجتو

 قر ام دحاو 3-15 الا اننامز عم نم دل ع ا اع دي ولو قاطم 7-3 وهولاق

 لاق 37

 طحىا و لاق أءيف ين يح كرعش نم نشد يندشنأ هلق بتاكلا 5 نإ 0 تزحا ٌ

 , دا يب دج لأ قدحسا نداح انثدح لاق ديزءن دم ( ينادح ) هسفأ يتعب

 تاعح ةدئاق ٍٍ رمش و لأ ياهل تفلش مثالا نأ ةنيخأو هود 55 3 ١ ” تالد يف ىل

 كلذ ند لز'أ َتناَف كتيد نم ةظحلا امأ لاق هيف تا ةفراخلاهب تركذأ 3 اظح امفدل

 يف هشنا مث ةفياخلا ةلئسم يف حافت نا يسع نكلو

 فرد ادنا هلع نمو © فاذملا نقال لوقت

 فاد , هؤاث>او كءلع 2 ق'اخ قاق هم هلق نمو

 ترباط اماف نينغملاعم تر هله ظح ىلع يذغ ناك دقو يناعد برششلل نومأملا ساج اماف

 تفرع ىلا هللا ٍِ امو تولس ىدتس اي يهذلاب 5200 اهملع ريثع ةحافتب هللا تهحو هسفن

 ندااب ىللاقو هائيع تءاقئاو نومألملا هحو رمحاف نيديبلا تكمل رودلا يمنأو ريا نم عش

 م ند 5 لاف وبلا ام ىديسأاب تقر تدنوف ربح تحاص يب رح ىلعو ىلع كلا ةلعافلا

 0 اتللد- نم اكش 2 3 تف اةيبام ينعم يق تلف م 2 م 5

 ينثدح لاق دام [تذح لاق (ينريذا) 0 5 مهرد نالالا 0 700 فد رطظ

 صوخلا 0 يفو بهذلا نانا 3 2 لا يورلا جا .دلاب نا ب دق اين 0

 يندشنا مث 3 اهف ىناغق انايبا ءالؤه ىف تلق دق دما اب كليو وماما ىللاقف نويزا

 ريصاقملا 2 حالم + ريزان دل كح 0 ا.ط

 رينانزإ ءا| يف انيلع * نيناع 2 نهالج

 ريزارزلا تا امادصأ نئفرز دقو



 ريباتزلا طاسواك © طاسواب :نلقاو ْ

 ىلادتبتسدلا نم صقرلا عاونأ هيدي نيب فئاصولا صةرتو برعشي لزب. ملف ايف هتينغو اهظفخل
 تضيقفرانيد فال | ةنالث راو ىلع رثني ناب سماو رانيد فلاب ىل سماق ر حا د البالا: |

 0 رفع يف ند لاق هظدح ) ىف 2-7 ١ نا 86 هما 3 نواع فال الاةيذلعلا ترسو فاالا | 1 ش

 ناكو ةقدصنب داو دودنملا ا"هفو نومأللا نب شا ءلا نب قدا دع اعين كاك نوال | 8

 لدرح# 0 دود ماذخاف م طتناك ةفالس اولحعتساف 6 مويلا كلذ ِف قا دق دحأ

 النأ قالاطلاب 1 ا تكل“ يع يي هذه اواك لاقو ة هةقدص نب دما 5 ىلع ايف

 رو.:طو دما لذخدو دود.سملا 8 سايعلا ب ىلضفلا امءح ع ند ناك الو فرصناو مي 0 1

 ىلعهمون ارا دودسملاب اة 1 ءاملا اذو ف حيد ناك نم لاو مث هدحف عوض ول دود 1 3

 ةازءاكلا ضع لاقو ) ةظحح لاق ( هولقو هعماماوذح اف تاع هيلع 00 هلزنم وحن | 3

 راهنال هيما نه اما يلا امسأو كلذب هريعف هّءطقف ةشدص هل تناكو ةقدص نب دعا ودعم 0 ١

 يدرلا قيرلا نءتب هه # دمأ ةفادص 27 ١

 ىرمستال ريطلا تناب هيثم واو * اطقلا هب نك ؟ باو يناو
 رهغلا عرمضلاالو يناولا 9 اه ٠» ادغ مكب اراطّمناو 8 ا>و ها

 سسعو ند 0ع لع 3 ل مسا # «يكتم لوما ورعفل فورسر انأ

 هسفن ةلعوا رعشلانا ىلقو هسنخي ملو ا هركذ

 © لغو ن ترها رابخأ 2855

 مرج نبةمادقنب بححانب نوطا نب ةلوس 0 علب نب ثياب هللا د.ع نب ةلعو نب ث را 3 ٍ

 نا 50 ا و وهو ةيقاللعلا لاحرلا بش هيلاو فااع وهو نايرلا نبا : ْ ا

 نهو أيدعم 4.أ نهو ةءاضقو كفالتخالا امد تا دقو ةعاضطق فاحلا 5 ناري ٍإ ٍْ

 | ةمرلا وذ لاق اهراعشأ يف ارمشلا !مركذ دق سانلا دنع ةروهش» ةيفالعلا لاحرلاو ايري“ هبال |!

 دحاونيملايف صخيشلاو ةيب راب © هطعر دنيز رمل بانل لو

 دحام عؤرأو ىرهم س غو « مرا 2 قد يقال عاملا ْ

 دهسشو اهع 4 رءشو اهءالعاو اهداحتاو ةعاضق ناسرف نكد ْث 7 هاو 2 ةلعو ناكو



)١4( 
 ضة0 سال[ ل لظ ل لل 2س 277777222 77سللل طال

 يءرذا ةلدو لاق رصن ىلا نع طارفالا ىلع حونت مويلا لاقي

 رك ذيم ربو او دعواضكر هتافف بلطو ي رقنملامداعنب سيق هكردأ نادعب تافأف يناثلا بالكلاةلعو

 | نع ىردعلا انثدح لاق ينار هن 2 ينادح لاق ىمع 509-2 ىلاعت هلل اءاشنأ 000

 | لئاقأالاقام كلم *هو ىلع 0 2 جاحأ- | ىلا شالا نب. نب نة>رلا دمع ب 5 لاق يملا

 طاخعا ةريخا نيد قرش ابرد ' * اطتتح لهم رح رواح ل؛ 1

 (١١طرفلاو لهساانعب زيعامألا يشفي ٠ بل هل رار تفلد له ما

 جاجحلا كف هيك نسخ نم كح راوه..صا ىلع كلم اسف كلش. و يل » اذو يم رأا ةلعول رعشلاو

 ةوق الو لود الاب يا ودع تم 5 ىلا (دعبام از هباوح هلا درعكف كلملا دع ىلا كلذ

 ١ انابرع ندلا نع 0 هلام هّتعاطو هن 3 هللأ ناطاس 0 0 هللا رمعلو هللاب الا

 رح آلا لاقام هلثءو يبث ءنا ىلعو لاهو رعشل 1 م عدينأىع كالا أدع يصل م ا 3

 رمغلا عرضلا ٍِي 0 انأاف « ادغ 5 الاجل ديك 3

 ١ هللا سويد كشوأو امانينأ لا د هده ةانب يد ماعدا 90 5 م اف

 دنع هي لثك يذلا رعشلاو يم را 34 5 نب دم نب نة-رلا دع هب لثع يذلا رعشلا

 يحاطلاهللا دنع ن , ةدياط ينثدح لاق ىوحبللا رفعح نب رع قرأ و نب ث را هال كلما

 هوثنعل ِ هموقب ن : تاهت ل ةلعو اخأ 3 3ث لاق َه هدا عقل نع مهاربانب دعا ن

 كلذيف لاو 0 لق 0 5 اباوذاو ءافاح هل اوناك ريغ يف ٍُ ءافاح 2

 ماا ةريلا نعد ل ان رد »* اذ ت ينج لهم رح 2 م

 طفلان دق وتم رادلا 0 2 ةيحاض ىلا دال تل 5 7

 ٠ 0 ١ لحز جر لاق يم.صالا 6 لاو ىتايرلا اننثد لوح لك يعز .آلا لري ٠ نب مشاه ىربخأ

 سكن بالأم >1 موي نسلق هنأ ةديبع وبأ قاحو يأ اررلا لاو مصاعب ساق 1 لاش مك يف

 0 ءاعو يرج لا ةودل فاق كالذي وهانبف ءادفدل ٠ نملا كول «نءالحر تاهل نا

 نا كنا لاق دع يف' ٠ قارعلا لاق : نعلا 1 تارمهلاق ىلدصقا ىراس ىلعلاف ك.؛ ىلع هل

 امنع بثو تيعادق اهنانظاذاف هسرف ضكربةلعو لعجو مهارأ كلحأ الو لاقماعلا كلهأ ىرت
 95 فرع سدق هنع 0 امي ابكرذ با ”وايعا اذاف اهيراحوهو يرد امحاصو اهعدأدعف

 كلذ يف ةلعو لاقف هكرتثو فرصناف ىهرحلا ةلعو

 لابخلابتامبش ماك ١ ىهو طارفالا دحاو طرقلا ىرهوجلالاقتببلا تفلدلهما هلوق ١١(

 ش ١ لصالح دم هأ طرفلاو ليلا نيد لهاوصلا مح نو ا هل رارط تووس لهو



 0007 ا ا 01

 د ع ويح روج ١ ياسا نا لج «2 نويت

 هبال مأكل ديعلا نب مهاربإ ناكو

6 

 راح ردتلا هر ند ينعزانم نب 6 وعدن ليلا تار او

 0 مهاديم يري الو ان سعامتم يبس سنا عطتسا نا

 5 سس لام ءلا تاو ت1 اذا + ُ رو ةدار> 4 كنالاو

 | معرسأب اولمتشت 1 هموقل مصاع نب سيق لاق اومزهما ال نعلا لهأ نآف ر .اًوذلا فت هلوتايا |
 ا موعضأو 2 مهوعدو مجاقعا نم مهباصعأ اور قمر | وعلا نكلو مهرثك ا :وفف |

 أ ةعار ًامماعفالا ةياع ع ءونن علا 0-1 أولعفف مهوع دعا مهلا م معجر 5 قب ملاذاف ٠

 ) نبديزي ونومألانب دبزيو ريوه نب ديزيو نادملا ديعنب ديزي مهو نودبزيلا مه لاقي كال. أ[

 ةعقولا يف موعبر ا نوديزيلا لتقف صاقون |ثوغي دبع سماخلاو نوديزيلا ةيرالا ءالؤعمرا |

 قت توصف امادقتم هلقم ريح رك ددقو ام لعر تانزلا ةئلقأ ضاقو نإ تودع 1

 أ ناف © اسعاقم وعدت ليخلا ترأر انوه هلوق امأو 8 ايبام موللا فك ينامولتال الا وهو هيف |
 ْ يدانتل ل لااي ةعمعملا يف 5 عادي ع اذه ف تن تر 1 ىنب عم كا الل مع يغب |

 اقم ناسا ودا د 20 ملا لهأ يداتف ترك لآ( اوداتف بمك لااي نعلا 3 '
0 

 يمس ع اوزيكو ْ

0 6» 

 املظوأ ناخ 0 ل 1 هللاق »+ 0

 امركلا فرعإ نع لطم نا ام ره | هيكاش ناك اد كيل

 د.شنأ انا قام لوأليقت هدو روزرز نب مقل ءانغلاو يرقي للادبع نب لل ر شل ا

 د 4 هيساو رفعج نب هللا كيع 0 لع 66 0

 بااطىبأ نب رفعج نب هللا دبع نب ىلع نب دمع نب مهار ١. نب رفعج نب هللا دبع نب ىلعو»

 ا تفر ُط عاش 1 يحداعلا نب كه نب ةسواع كك لحم لا تنن هدا 0 مالسلا مولع

 نهم كلم د ب يا ر نه ريس نإ زاححلا ن 4 هيله يحخرلا جرفلا 0 0 ناك يزاح> ا

 16 - لاق يديزملا سايعلا نب دم ( انثدح ) مهعم لكوتملا هس نييبلاطلا |

 ابق ينأ نبا فورءملا يرهزلا نان اند لاق قرزلا داؤعشم نبندسلا | ْ

 2001 ميأ لكوتملا ىلا يرفمجلا ر ه1 ,ع.ن, ىلع جرفلا نإ مع عفر لالا

 ىلع ناك لاق جرفلا نب ندعل ظاغأ ناكو:مهريتكو موقلا خيش ناك هنأل لكوالا هس |

 اذه ا لاق امو باتكلا نع لدحر ىلع لذؤدف ةدم 0 ق 03 هلل دع نا !

 كح ك'دف تلمجت لاقؤ ”ىلالدعف وه انأف ىلا هل تاقف ءرتشاىف تدي ىلا يللا

 (ريشع' عما ا ياعالا د ؟8:)



 مة

 هنديشت أف اميف تئيدن نيذللا ك.ةب ىندشتي نأ

 لجني ينع سبل اهاوه ناو * يتدوتال الا يلادب الو

 ىلقرتف يوهلا تارار>قوذب « اهلعل ىاوس يوم نأ تع

 يندشنأف اممتاه تاقف ةريغلا يف ا.ملق نيتيب كادف تعج ممسا يل لاقمن امبّكف لاق

 يف“ كعانتماو كيبالط يف * يفع كدودص يفرسس اعر

 نعمات تولخام اذاف * يريغحاتفمنوك اناارذح

 ىلقعلا يسيعنب سايعلا ل لاق دوعسم نب ؛ نسما نيد انثدحلاق ىدبزيلا ( ىنثدح )

 011 ما هللا دنع نب , ىلعنأ

 ىنيب ىصقأ كلتو « ىنر هللاو هللاو
 ينبح تءضو ا *© نسأالن أتش و

 ينثدح لاق يسع نب سايعلا يتريخ |لاق دوءسم نب نسحلا نب دمحم انثدح لاق يديزلا( دح )

 تيبلا اذهىل اًيدص دشنأ سلاجانأو فاوطلا يفةأسما ىبت م لاق ىرفمإلا هللا دبع نب ىلع

 سدلاو تادللا يوب ىل تكف * 0 نيدلا يوه ىوحأ

 انين لاق يديزلا دع )ا رد ال[ ديو ترش اع ا عد تلق ةأرملا تتفتااف

 000 ٠ هللادع نب لع ندقنا لاق يش نب هللا دنع انيدح لاق قرزلا نسحلا:نب دمع
 هسا يرفمحلا

 امدكيلا اقوش اهبراسم تلاس واو كيلا يف .ع ترظن ال هللاو

 الك اسان الا هدلا كتعزا دل املك ةاطافم ال

 اللطَوَأ ناخ .نم د ؛ هللا * مكتناب يس ور تلك نأ

 امركلا ف رعي يحبطق ناخا٠ 2 نا نركب ةج امد

 هفنل هللادبعنب ىلع يندشن أو تنش نب هللا دبعلاق

 كلوص
 مدقتم الو هنع رخاتم * ىل سيلف تن |ثرح يب ىوهلا فقو

 موسللا يندليلف كركذل ابح * ةذيذل كاوه يف ةماللا هيأ
 ع نم كيلع نومي نمام © ادهاح ىف تهأف ينتاهأو

 مهم يظح كم يغحراص ذا * ممحا ترصف ىئادعا 0

 كس وص
 دل>تلا ىلق قوشلا كامرذ عأ « دعم مأنم رادلا مهرفرعتا

 دديملا ل ا ماوس ريع كلايو قوش نه كلايف

 0 رسل ]سس يرحل ل ل ءاخلاو ةوق نبا ةفاورنملا :سادوم نبا ةنسل رع



000 

 ا 0 .٠

 قى لودم ند هنظن هنأو لود ليقثلا ند ع ديعأ هيف نا يعاشطا 1 يملا نإ

 م هيسلو ةئيبع رابخا 0-0

 وهو اذه ريغ هسسن نم هيلا عش ملمع نا ورم نإ ا يب د نب ةثيبع

 ناسالا ثييخ ءاحم مالسالاو ةيلهاملا ك 7 نمي مرضي لودفلا يف دودعم ريغ لقم ىعاش

 فاتحا دقو اذهب وه_ةل اءإ ةوسفب بقلب هو نكي لو هش يف همزل بقل ةوسفنااو يذب

 تانك نم كلذ تذتسا .ياكعلا وري ينأ نع يلَسو ا قديسا رك ذف فكلذب هيفا تيس

 هلمع نبا لقأف ذ ةءاهاجلا كردأ دق لا ا [ه>1 ناك نس ادع نب ةثع نأ هطخم قحسا

 ةوسف نباي تنك فيك ةئييع هل لاقف ةوسف ونب مط لاقي مهتم تدب لها اه ناكو جحا نم

 رفس نم كيلع مدق كم نبا هب تيبحام هللا ورمعا سْدب لاقو هتاحار نكرذ اطفم كارلا
 لس نأ ىنأف كح رام اعأف مع نااب بضغتال هل لاقو 1 ةثيع ةيلا ما ماقف هكراد لو

 وأ لمفاال لاق هرمضيال كلذ 1 نطو هب يمدتأف اه كتم ورع لزءا هل لاف

 ةنيبع مهل لاقو نيشنكو المحو ًادرب ءالقعأو مهمل مأ لا لاف تلا و رم ينم هيرتشن

 ىوهيلع تراغو ذئموي هْنع نبا نع تلا زف ةوسف نبا ينأو ذبناا اذه د تاق دق يفأ اودهشنا
 انإو اليوط 0 رمعو ه اليالا همن الا ةودف نا قو « ءارعثشلا ضعب هيف لاقف كلذ

 هل سل امقصوإ مهارغأو | و اها سانلا 1 ناك هنأل البالا هتمن الا ةوسف نبا 0 لاق

 ا 0 لاق .ديرد" نأ 0 00 نا ) اهفصو نوضم وهو الا رعش 2

 سيقلا دنعنم راح هل ناك هنالّةوسف نإ سادرم نب ةئيع ىمس اعا لاق ةديبع يبا َنَء متاح

 م ينب تا ميل هيحمت تناكو لامح ن٠ ظح اهل ناكو هتثبا ىلا ثد# ناكف

 لم تح كلذ نم هيلعا وزكا 0 وف نأ لع و ةوسف نبا لاق اولاق يسقيعلا | ورك ذ اذا

 هنرتشا و هم لمح ا مشي نأ هيلا باطق هانأف هئيع كلذ مم خاب و مع لود: ىلع للمعف

 مسالا كلذ يف عاتبا دق هنا سانلا يف عاشو مع تاود## يدل لاق لعش مف ريعبب هئم

 هل ذلك نم ل وق ةنييع اشناف هيلع بلغو ينع لو>تف

 دئاز ريغ قا ىلوم: بو الا 8 هنمأ مما ال "الون وتو ٍ

 5 ينأ نع ىنئادملا انثدح لاق ث را نبت 2| نرخ لاق ةحادق نب رفم> ( ينريخا )

 هللا دسيغ ةوسف نبا وهو سادرع نب هع نااولق لد ناورسا ىآ 1
 ةرصبلا ىلع هيلع هللا تاولص بلاط 0 ؛ يلا لام وهو مالا اءيبلع سابملا نبا
 عشاجم ت تريم هلق تاكو ا ا ل تنال نبل 3 تنب ةليءش ذكموي ع

 مسه> دمي ةرصبلا ها 0 لازي ال ناكو هل ل اف هياع نذا ًاتداف يحاس || دوءسم نبا

 هل ناقف دوف نبأ ىلإ كب ءاعاماد] لاق ساع نبا لك لد ل1 0 نواح و هي وطن
 هل لاقف يتبارق لصتو ينءعورم ىلع ىننيعتل كتاتح يدعم كءاروو ارمصقم كنع لهو



 ا

 هللاو لصوب ند هللا نع عطق 5 || لوشو نمرلا 2 757 ةءو لم امو 0 50

 ًادحأ توج كن أ ىنغاب نيل هللاب ع انآ يكاد صعلاو رفكلا ىلع كَ عال تك طعأ نمل

 نع هجرخأ مث كلذ هموي هسبحو رضخ نم هعنف مالكلا دارأف كناسا نءطق ال برعلا ن
 ديعو مالسلا هيلع ىلع نب نسحلا ىقاف مالسلا هءاع ىلع ىلتةم دعب ةْسدملا ىلا دقوف 0

 ايزكسشاو اهريخاف مالسلا هيلع سابع كل ع هرب 0 هآلاأسف مالنسلا امهملع رفعجح نب هللا

 ىضر سابع نبا موليو مالبلا اءملع رفعح نباو نسلا حدمي لاقف هاضرا اب هضرع

 اعوع هللا

 0 يتَجاح رع نابع نبا 5 ىركنم شخ وىفورعم جري ملو

*« 

 روذملا بيلقلا يف مالا توصك #« هءارو 0 0

* 

*« 

 ةحاحل ركل قانأ مف ثتدسيح

 ىث رقلا نوعم 0 0 افلح ناكو

 يحط نرخ دلل د.عل تنايو

 2 ران ءوض نم برقي ملو

 اهودبايلاو قولا ل ها علاطت

 اهدرب جورلاب تمم ىه اذا

 ل اا

 رئدملا 1 ىرئذلا كلفتسع

 رب فينم اعاريصم بابلا نع ل ا

 ْش ريم ىلدوما قحسا طي تدجو

 رفعج نباوهراديف ن>حىلا « اما>ر 1 تدررع يدولف تياف

 روطملاباتكلاو وعدي نيدالو *« ىتلابرماي هللا لودر نبا ىلا

 رصخ ملام تيدلانوساءاالو مهلاعت نوفصخم ال رشعم ىلا

 رك دنع تاحاطلا اس يدابأ # تدي دقو هنمس الا تف ضاملف
 رجحفم عارييف ءام نبا حيحأ * امهاغإ ناك اجاودكرجا تدسش

 ريختملا ةمالا لوسر نبا ىلا * اهنخنأ 0اس ىف

 ردصاقوردصت نآمئاه ىنب *« مكيلا تلحر ذا ىنعدت الف
 ارالا دبنع نب دمحأ ريخا 0 0 ( 7 ريخلا 2 رك ذ اذه ةليوط ةديصق ىهو

 5 رأوا ”ىخمام' لثم قئادملا نَع هم نب رو رع واع“ ند هللا د ع دمحاو ىرهوجلا

 ٍلآَق .شفخالا ناما_س نب ىلع ( ينربْخا ) هداننس يف. قئادملا ةّش نب ر 00 4

 يمادلا ساد صم نب! ةنبع ناك 2 ل كاف اق نورا َّس نا ١ دم ى

 قارعلا ءارما ىلع مدقي ناك هم كسلا د لعهاج يف. ةرغملا فو ناسالا ثح 4

 املف اداوج ناكو زيرك نب صماع نبا ىلع مدف هرعشب مهنه بيصيق سانا فارشاو



 : عا ا

 2 ْ )١46(

 نم لج ايرأ امو ةلزتنالو نيد الو سحب لانام هللاو كنآ هْبلا لسرأ هلعشل لد
 ةوسف نبا لاقف نيهأو ركلف هب سعأو ايش كيطمي نأ شرق |

 دمساو سون م زيركنباىلا # اهليمزو يتفقان تطخ ناو

 لك نم حيرلا هندرطانخ * هليرت بارا لودءسم ريغاو

 ددرتملا ةدرلا دعب ىلظل اكل .*  يعاع ناباب دنع يلا كرمعل

 دقأ الو ع هتناضا# تفقكت نا هلثع امون وأ ١

 !راقو ..دفر موتلا نيحاو هل عجرو اذه دعب هب نأ امودنال فاقع سماع نا كل غابف ظ

 ةشيعايهيا هل لاقف درف هودر لاقف هيضري ريسيلاو هموق خويش نم خيشو سراف ىعاش اذه

 تاق اريخالا تاقام لاق تاقام ىلع ددرا

 دلجتلا لبق قوشلا كامرف عن © .دبعمما نم رادلامسر فرعتا
 ددملا ناخعا : لثم اهتباوس #* ةربع كلايو قوش نم كلايف

 دعدأو نوح مري " نيالا: طيليمزو ..قكانا تطخم انباكو
 دلخم ريغ ءرملا نا لعيو * هلاع ءانثلا نسح يرتشي قف

 # ةنلعا نووالا تاماداعدل

 - هاطعاو 00 لوق هتكلو تاق !نكفلت ىردعل لاقو رداع نبا مسبق

 [ادقوتم 2 5 نءيجدلا ل

 يذد يي
 تاسبالا ءذه ندنحتسي ناكو ريخلا اذه بقعب هل يبارععالا نبا اندشناو لاق فرصناو

 : اهديحتسإو
 دهان ءافيه ىهف لع الو « ةلخ لها اهذه م هدم

 دراف عمادملا لوحكم ضيبااك *# تق نكلو يل يد

 رئالولا هتاطأط نكلو هلا * مقترف قاورلاشاتانل توهأو

 دراب ش.ءلانمضوفخمو باش * اه.زب نيرظانلا مح ةلبياق

 دياوعلا هتءاسأ دق مقس وذا © 0 تدحاو هلل ىلا يهاذأ

 دقاعملاو يربلا 1 ذكلبعب * اهن اك ةاتف يف اهنم طرقلايرت

 ل نامع لتقم بقعب ليذهلا هل لاش ىاغت ينب نه لحر ع قاتعلاو ورم وو لاقو

 اذاف رافس هل لاش ميك نب ورمع نب كلام نب نزام ينل ءام اهب دروف اريثك امن تاصاقت م

 دق امطلبا يف حاير نب ماه نب ور نب ثرأا نب بنمق نب مين انبا دلاخو دوسالا هيلع
 ةيكر سأر ىلع مئاَق وهو املط ىف هباحصأ قرفتف تقرفت: اهذخأ ليذلا دارأف اهادر وأ ]

 كلام دوسا دبع امر لب لاقيو هربق تناكف ةيك رلا يف عقوف هلدقف اهدحا هامرف رافس نم

 كالذيفةوسف نباهل لاق, ىذلا .سادرم يف ةئيرع لاقف ينزاملا ةورع يبا |

 بيلق راقس نه ليذوال الذ # هنأ باغت نايتف غايم نء ,

 بيرغ بياقلا يف يغت يف * اهاهسو تودءادصالاتوداذأ
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 ورسموسوسمست _تيوسسس سس سسسسسسس سمسم سو سس جا ولاا

 7 من سع سانا # مهما بلغت اعونرب تددعأف

 : راكب اعزرحا نا كنأو »+ باعق نإ مد ينبأ و .:

 ينب دحأ تفرك نب رمشب تأ جوزت دق زيررك نإ صاع نب هللا دبع ناك أذا ورمع وبأ لاقو
 هعمو يبأت هرعريبنا ةوسف نبا هلاسف ىملا ىلع هل.ءتساو هدنع اريثا ناكف نزام نب ةعاز>

 كلك ىف لاق زيا درطو

 رم نك عنمملا ريا بلطي مو »* يملا تعر نكت ملنا اهردشامو

 رفدالو ي المريغ فك ضقدحم#» ينراو لاملا ىلا اموياام يتم

 ريطاب ضرب ' زهاماذا ا.ضعو # ةرءط ةانقلا كم ةره» د

 ردكلاف طرا نيام اهل حايم © هبأف 0 - 0 2

 نبا نأ نيتياورلا تءمحو ىلهوملا قحسا ظَح ند انبأ هتؤعسأ و 0 00 5 لاقو

 + | لاَ هإ 0 هعمو 6-5 تاو ةيلم# 0 0 يغب نم كلام 35 فاما ع يد كا ةودسف

 هلدقأم موملعأةموق ىلا داع اءاف مع لَخر ةةيراج كامو هاج ١ 2 هل ةييع 0 ءازود>

 اهنم 2 000 يبأ لبان ىلع اوراغأ يح مهم ناس رف هعم ف رث كلام نب دعس وذ هنا

 هلوقب دعس يفب 6-2 هموق حدي لاَقف هيلا اهوءفدقاهوقاتساو ةمرص

 ةنهعلا ا ناماس ء رح » دهاشو عفش ند ميموق هللا يز>

 2 6 52 1 نأ 'يلاذ ل ني ملا ةرادنبا موقال موقلا مه

 م 3 7+ سف 5ك ةأرس دع ام تردغ ذا ءازوطاةيعامو

 3 1 ا لزاف مز 3 د كلامنب 0-53 يات يقلام اذا

 مهرب ادوع عاتب نم نودان »+ ندحاوم هن ايلا م اول مول

 ملأ تسلف راح اول ناكو * اهيلعي تام هم مس مأ اذا

 مرخملا يحجرالا رباك رباب د الأب اقم نة رمل نا 3

 محو هاقق مواكب تنلط * 9 نجا نهد حار اذا

 قحسا ةياور هيفو
 م>مجو هأفق مودي ن 5 د 3 06 ارذفم را ولا قوس

 نيكل اذلوط قاعه نإ لا ةييطان ألا
 ىديطي دكيوايداؤن# قبذعماب يدرف
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 دإط !نهاظ امالغ © ىوقشل ثياب

 يدك رجع صضيدو * يدار 0 بيشف 2

 قحسان ع رم لأ ير يفرولا قالطاب لوالي اذأإ مهاربال «ءأن او لمؤملل ر مشلا 7

 م ةيسلو لمؤملا را :-

 سىعاش رمد نب ناليع نب سس ه نب 1 ن: براحم ن 5 ىبراحلا ديسأ ني ليمان لبؤلل

 ناكديال ا ةيسايعلا يف هنرهش 3077-5 ةيسايعلاوةيوهالا نيتلودلا ءارعش يرضخ نه 1

 7 ةادح ف يدوملا ل عطقشاو مهمايلوا ندم مههدحو مهصخ 00 موعم ةقزت را ا دنحلا ند

 روش يفو نالوذر ا الو لودفلا نك :.ز ريما ند 5 هروُش يف بهذملا اص وهو هدعلو

 هباهام صو لوش امفو لداه اهل لاش ةريخلا لهاا 5 ةاسعأ ىويم ناكو اص عبط هلو نبل |

 ةروهلا || 1
 رصب هل قاحي مل لمؤملا تيل * رظنلا ةريحلا موب 0 2 1 ١

 ( ىنري>ا )ىمعا حب ا تنام اذهلاقو هينيعيف هيعيصا لخدا الحر همان» يفىار هناناقي : 1 ١

 رفعح ينأىلا ديربلا بحاص كلذ 3 مهردفاأ نيرشعإ 1 فايل هتحدتماف دهع ا

 بتكف مهرد فاأ نيرشعب ٌرغال سمأ يدومل ريمالا نأ ءربخي مالسلا ةئيدعب وهو روصتلا |
 مهرد فالا ةعارأ ةيس كباس مشي نأ دعب يطأ نأ ىغبلي اها هل لودبو هموايو هلذعب هللا 1 .

 ىانلا حفصتب نايا ناورهلا َرْسَح لع هداوق نمااد ويخاف مالسلا ةئادم هحوت دق ١

 محفصتف لمّؤملا اف ت ةلفاقلا ا 5 نم علا الا ةلفاق هب ر عال لد الحر اليسر |

 5 لاقف يدهملا 0 5 رح عا 0 07 1 لؤلا انألاق تنأ 0 هلاس امل |

 5 عيبرلا ىلا يف لساو ىلع ض.ةف رفع> يبأن م افوذ عدصتب 0 اق داكف ل.ؤملا لاق تبلط ١

 5 رفط دق افلأ نررشع يذهللا ند ذخأ يذلا ىعاشلا اذه هل لاق 5 ينأ ىلا ف نا داف

 أ

1 
 ريخالا انههكل سيل لاق مالاس || درذ عورص م ادن تيل هللا ع جانسو ىلا و لاقف | 1

 مغ امالغ تدنالاق 1 ٌْن لمؤملا نأ نينمؤأا 0 هللا حاصأ مأ ت تاق ليمأ نب لدؤاا 8 ا

 4 .عأ كلذ ناكف لاق عدا هع ١ 3 ا امغ امالغ ا ريهالا هللا حاس م تلق هتعدفل ' !

 هلدقلاف هيف تاقام يندشنأ لاَقف ٠ ا

 ريدا رءقلا ةروص هباشم * ه 5 نا يدوملا وه أ

 ريصدلا ىلع نالكشم |رانأ « اماذااءمف اذواذ هباشت

 رون ءايض راملا يف اذهو *« ليا جارسس مالظلا يف اذهف

 يار 1ك ا نب هللا ديع اند لاق دعس يأ نب هللا دع 0 لاق ي ا! رسل بييح ا

 ١ ىلو كاذذا وهو يرلا, وهو يدوملا ىلع تمدق لاق ,لمؤملا ين خب دح لاق 2 مدح لاق

 رب: >1 قلل 21 6

 ا 7 رفعح ينأ ىلا بتكو هيلع ردشب مو كتلاعكذ سعاشلاب هيلا 4 نأ يدوملا تكل سك 1

 فيش 1 سلف اا ا ل ع در



 )ه4؛١(

 ريزولا الو ريمالاب اذامو * ريما اذف زيزعلا كلملابو

 رووهشلا تاضقلا كيع 3 * اذهواذضقنإ رهشلاص نو

 روذفلا ةرخافم ولآ هب « ىنصملا هللا ةفيلخ نباايف

 روعولاو ةلوهسلا نم كيلا نب اوفاون دقو كولملا تت نكل

 ريسح و أباك نيب نماوقب »* يخ كونا كولملا قبس دّقل

 روتف نهير#ني> كبامو # اًةيثح يرحم ايلصم تئحو

 ريدا ىلا قيلخلا نيد ام هد الا ليات سانلا لاقف

 ريقتملا لع ريكلا لضف هل« قيش:لهافركلا قسدقل

 | اذه وه تلق لاملا نياف مهرد فلا نيرشع يواسي ال اذه نكلو تنسحا دقل هللاو لاَقف

 01 لآ ىم حرتف لماولا لاق قابلا دو رد فالآ ةعب را هطع اق ةعم سما عراب لاق ظ

 ىلو ةفالخلا ىدوملا كو 5 قابلا دخاو مهرد فاللا ةعبرأ لاملا ند يل نزوو ىل#“ طحو

 تءفرف يدهملا ىلا اهمفر اءاقر هءاسك الم اذاف ةفاصرلاب سانال ساجي ناكف ملاظملا نابوث نبا |

 لاقف كحض يتق ر ىلإ لس واذا يت> عاقرلا يف رظني ىدوملا لمح نابوث نبااهب لخداملف ةعقرديلا |

 ) ينربخا) تفرسدناو خلا اهودرف مهردفاأ نرشع هلااودر اميل 200007 هذه لاَقذ |

 ينراحلا لما لمءوملا نورهو ي*ءو* ةيئبا ةعميف يدبجملا ىلعمدقلاق يفرعلا يا نب دعس !

 ١ امدقف ةفوكلا نهيريا دعسنب مئاه اهدفوا دقو ىلولسلا مكحلا ىفانب ديزي نبنيسحلاو |

 فول هديا هك يف يدوملا ىلع |

 لاوريخاي انعاسس كاه

 لعا كاذل تن أف لمفت ناف

 انيف سانلا ريخ نب ااي كل دعو

 هنم تناو كيا ابا ناف

 قء-كاذو باتكلا هب نابا

 كش ريغ ملا و تدق مكب

 لات طا تاغ اكن ودف

 550 ريغ تدبق وأو

 ائيعلاط كل هب اندح دقف

 ائيف سانلاريخ نباايكلطفف

 انيلسرملا ريخ هللا ين
 اا را افلا ع
 انمدكم تاتكلل انو

 انيئكاخ 2 ا لد_لاب اه

 ايرلاعلا هلا يع كايح
 انيدئاقلا عيطت نا تعا

 عدصو ةردب اممم دحاو لك ذخأف اهني ىتلاف لاملاب "يح مهرد فلا نيئالثب ا.مل سمأف
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 ير ع م نول

 نبدامح انثدح لاق ةءادق نب رفعح ( 1 0 ادعو ًافمل اذه دا امم ىرخذالا

 ترص لاق ليم نب لمؤملا نع يدبزيلا دم 0 9 ل نب هللا دبع 20 نع قحسا

 يلو هتحدش ناح ري يديملا ىلا

 َلاَعلا- تارا نع انتحا## سو ياس ل
 لالكلا زي فعرف بي « ةعيم هل داوح لكو *#

 نالطاكو ودلك نكعلا يد ف مشاه ينب سدش سمشلا ىلا

 * لام لك كف يف فلتيو « لاؤلا ميدي نأ هكحضيو

 | فرعي لجر هركسع يف ناكو رعشللا عاشو مهرد نا مم و يدهملا امسحتساف
 ١ هانغف هيلع ا رس هيلا ثعبف يدها كلذ مايو هاققرأ زعشلا يف 1 ن١ تاسوطا يبأ

 بحاص كلذب بتكو يرخأ مهرد فالا ةرمشعا يل لعأو مثهرد فالا ةسمخ هل صمأف

 ىلا تّدح هل لاق راو هش دازو هلبق مدقتام ىلع ريا ىقاب رك ذ مث روصنلا ىلا ديربلا

 كاطعأو دب ح ريغ هتاقرعشل مهرد قا نيرشع هللالام نم كاطعأ م ةتعدقل نَدَح مالغ

 4 0 عيب راي قرم | أم ثانالاو عاركلا نع“ كاطعأو 5 الام نيءاسملا ققر نم

 كلذ ىنف ققرلاو باودلاوثانالا نم ءىثل ضرعت الو نيفلا هطعاو ,هردفلا رسمع ةيناك

 نيماظتملايف هيلا تلخد يدهملا ىلو املف نئازاايف تعضوو اهمتاوي ينم للاوتذخأف هؤانن |
 يلا درف لاملب سمأو لفكو اهلع ةنيب ىلا جاتحأ ال وا اهخسعأ ةملظم لاقو كحض ين ار املف
 ا كب دع | لاق فافخلا ىلع 6 نسحلا نرخ يم علا ةرشع هيف دازو هثيعا

 1 لم وما ثأر لاقيفأ ىف لو لاق يئاطلا دعي نب هش 00 ينثدح لاق هور ب ملل

 كلوق يف تقدص دقل ا تل ةف يمعأ 0 ار

 مد الو 0 هللا دمج كك امو #* يد ترذب ل َّك اومعز دقو

 نا ىهاط نب هللا دبع ىنثدحو م.ءاقلا نب دم لاق ًاقح الا لوقا تنك امو كتيدف مأ لاقف

 م امونلايفكنك ناىل تت ذالو » ميضغف تموت مكب تءاح

 مون سانلاو مولا يناتا ام اذا © مارا الك مونلا تعد رطأس
 محر أو كل ند م وا نب ع مل هللاو ىنهراصت انذإ

 كس وص
 مدالو ُّس هللا ده لاق * 'يعدترذب اها ىل اومءزدقو

 مد حي يا اومعز ناو »* هد قلو 2 امح ير,

 مقبلا ف رعي نم لقعال »* 4ح.قس و بحلا لكك را 0

 مظعا و دلح لتقلا ىلامب سلو * مظعا قوفالاب ادل> لتقتس

 ( رشع عشان ب يفاغالا ” 2
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 دمع ينثدح لاق هيوروم نبا اثدح لاق نسما (ينربخا )يملا نبا نع ىطسولا يرحم يف
 لمّؤملا لاق ال لاق ىلع نب دحا نب دمحم ينأدح لاق هيورهه نبا

 رصب هل قام ل لمؤملا تيل # رظن :ااةريخحا موي لمؤملا فش

 لاوس اع دنع امدح لاق ا نإ سبح ينبخأ ٠ تدنءام اذه هانم يف ىرأو يمع

 لوشا ث.ح نابع تدع النأ

 نفس اهلل مدعال هللاو نإ ا .للا ينك

 لئاقلا تنأ هل 0 هيليع يف هعبص ا 1 3 ” هللا ودعاب تبذك لاقف 2 لاف

 ردن هل قاحب ' لَم و تنل نإ رظناا ةراعوب لم ؤلا فش

 |0017 0 دخلا انتدح لاق لعنب نسحلا (ينربجأ )ىغدق وه أذاف اعزف ةيّضاف.تبنمت ام اذه
 لق ىلا لوف يدل ربقنا] لاف يرعب نلا تمض“ انتدخ لاق

 رم اذب ركع م عل هللاو 0 رض: نم ىلا اذه نعاش تلتف

 انركتأو .هل اًيضَعلَو يضر امل تلمف اهنا اتماعول لاقو كخبضف
ُّ 

 هس وص

 * رئاص كلذ دنع يدائوذ هيلا * يذلا امب املع نيبلا راذح 6

 زباص نيبلا يوس هوركم لك ىلع * ينناو تريصول سانا لاقو #*

 م عماج ص يلع _- اب لبق فيقحخ ىلدوملا مها ريال ءانغلاو جرعالا كلام ينال رشا

 لوا 08 ماسلو ليش ينان ءاروح ديزي هذو يعاشولا لاق ياشطا ةباورو

 7 هبسلو كللام ىبأ راما 1-0

 هؤُداهو هدلو» ناكو هما سأ َنِم هند> وام رث 25 أ اذو عا رضا ينأ رضا كالام 5

 ىحم نب لضفلا ن. ةيانع هتطظأطو هيهذم دحأف همدخو هحدمو ديشرلا ىلا و 1 ةيداملا

 0 أ هرصع ءار هش ةقبط نه سه

 نب ميطا نب 2000 لاقيعاز آلا دعنا مشاه ما وبأ (ينربخأ ) يمنا نيلوذرملا

 ٠ باصاق ةيدايلاب|مقم 0 نلكو ديشرلا عم يم هللا رضنلا ا نر رص :| كلام وب 1 ناك لاق 3 0

 هل لاش ناكو رد 2 له غ جرد  لفاوقلا م ىلع هوعطتو ا رطلا هن هب ريشنع ن هموق

 ١ مف ةعامج مهم ذحأف نوراغ: مهو مهدصتف مك ىف ند فاو طا[ مق تناك ةيحان خل لامج

 ' هلام يف عمطو ةدانملا نم بلط نميف هباطف لام اذ ناكو جرعالا كلام يبأ وبأ ركلاونا
 هسرب لاَقذ كلامابأ كلذ خو 00 ىلع هنق :, ايرض هبرمض)

 لاح عيظف ينبان يذلاو # لوذعلا 4 ىلع يحابر م

 "1 تهدملا طسوتم رءشلا خاض وهو بح 1 ام : 3



 )اه١ا(

 وغم هذي ياقف ير دن غ ىلا ىع مالكلا اذه دع
 ليتق وهو حارف هيلع ل. * ايح فك تزج يدلاو ينعار.

 لوبولا كعرا مل نا ىنتايه # يزعو ينكرب ىعجافلا اهبا

 لوغ كتااغ ىلع. ىراهم

 ليدم نامزلا نم ينادي مل * نكلو كنع ءافحلا ىتادعام

 ليودلاو ان ذاكب :اناهدزاو © -غكو 31و لا اعلا

 ليللاو ائتيدص انافحو # اديعب انم برقلا ائيارو

 ليلذلا زيزعلا ىلع ينجو *« هجو لك نم ودعلا انامرو
 ندع مكذوب تيك هادا يو

 فس هلا الام ذا رار _.اا اللا ك0
 ليتق تناو امد ىنوفج ٌرطق#ت مل دولا كتبذك .ىفا ريغ
 ليست  سوفتلا تالثلا كعو © يعمد لاسراب تقم تيضر

 نحل 131 نا يعشا © هند هرعا علا كايد
 ليقملا نيملا اهلثم لقي مل # ءوس ةرثع كيف نهدلا رثع

 لوله لاق ةايحال هدب * ىلاف ةاسحلاب نض نم لق

 لوصو ناذا معو مهنمسل # ىعوق لزانم ىف حفسلاب نا

 لول> ىعرصبارتلا يفمهو # بيرق نءمهراح نوروزيال
 ليصا بلو لضاف يدبو * م>و ءافو اهوثح ةرفح

 نبأ

+« 

 اند

 0 تا يره نشا ترف ارا اج ف ا
 ليع ئساوراانزولا حجار محو نيشي امتع فافعو

 ل.سا ذو تلص نيدحو # د_ح ريغ اهئنع نائبو

 ,دخ ةحرفص تقرتشا ٌوصاو
 ا /

 لما ىذلااميف ىنفل>او * 3 اع ىنتناف رسم نمل

 لئانوهيتفلاوج رياملك الو * .هبيصع يتفلا يشم ام لك اه
 ةيسناو: كلام راخا"توتنا: ياقولا نع يل 1 تاج ن ال ءانغلاو ناهدىنال رءشلا

 قووملا حدمو مث اهىنبو ةيمأ ينب يتاود كردا نم ةرمصللا ءارعش نه ىعاش ىلالغلا ناهد وا

 ةيتع هقشع بدسإ هيهاتملا ايأ ىده 1 ردع اك لئاقلا وهو ةردانلا حي ام افي رط اييط ناكو

 لوقو ها ل 3

 اوقشع اذا مهر ن“ 0 || يف هف. را تدحا يذلا الول

 قرفلا ىنامف وما يكل 0 مساب تحبل
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 نع قحسا نب دامت ن رع ةظحح ينربخأو ةيهاتملا يبأنب 1 نع ىلوصلا كلذب ( ينثدح )

 ْ د نالف دنع انك لاق ىلب لاق ةفي راغب كند أ الآ ناهد ينأل لجر لاق لاق هيبأ
 | دللأ قلخ 01ج كن ١ ذهاب ناهدوبأ هل لاقف طرضف هكحم هل>ر ثدحلا دمو طرضف اذكه

 | روباسيتب 0 يع اانا ينغلب يع نوء.ده طخ تاتتك ْن . تذعسا ( ةءاكحب

 ٌ 57 لاقف ىلع ههنا يرو ةراظنلا 4 0 | كلذ ير ا هيبأل وهو 5-5 ناهد

 ا انثدح لاق ىلعن نسحلا ( ينربخأو ) مالغ انأو ىنكا ان دق هنال لاق ريمالا تنأ كيلع هيت

 0 را كا ع ممإ ناو 0 لاق يناذملا ن نع ت ا ودعا

 ظ 2 :هنقول جرخأف ف 00 تحجنأ
 ٠

 : كس وع
 اريعي نا ةفيخ الإ و فو ل

 اردصم م الار مصانأ مكب وانب ©ان :مأا ل > حادالف

 ْ ةبا رم 1 دكا اذهو رصنلاب ليقت ينان عمات اع نبال ءانغلاو 2 ةباز د يال وعلا

 ْ اديسناكو ربب زلا نبا هنتفيف ناتسدعس لق يعوبرملا ةرشاب هل لاق 2 20 0 باكي ب نمالجر

 0 دنع اندشنا الاق ىهاط ىنا نب دمحاو نافهوبا قَدَعَن [لاق ةمادق نإ رفعح (هسدشن 7 اعاجش

 لاق تييذبلا يآ ب ةنتقيف ناةسحعسإ لتقو ىوبريلا ا قرة زح ىنال يودعلا دا نب هللا

 ارهزا تايش لأ حافت 1 *انشو نع شب رقتدهدقل ىرهعل

 ارمضخ ا ناك امتدالا نك رت اللهف + ه[لعرز ايانحال 2 ناكو

 ادع كيف امطعا 0-0 نع * اودر>وكوملسا اموق هللا يح

 ارغانطاوملاضء«يفتوملايري# ةظيفح وذ دجام مهيف ناكاما

 ربعي نإ هنشح الا رك امو # هرهم يركلا رد ع

 هروم يباكلا 0 . 6 نك رم موقلا ءالؤو يفناك ام ديرب

 1 مك نب ةائم ديز نإ كلام نإ ةلظند نا ةعدر يف 1 ةفينح نإ ديلولا 5-5 ةبازح وا

 | ناوبدلا يف يتتكا مث ةريدبلا نكسو رض> ىودب ةيومالا ةلودلا ءارء-ش نم ىعاش

 رت ا نا نايل ا
 ا هولا نبأ ب 2 ةرصبلا لا داعو ةده م ناكف نائسدعس 3 ثعدلا هيلع برضو

 ءاغ ناسالا كنج اديصق ازد ر اىعاش ناكو هعم لق هنظاو كلما دع ىلع جرذ اا

 دم انثدح لاق تايزلا كللملا دنع نب دم نب نوره انثدح لاق ىلع نب نسما ( انربخأف )



 اة ل

 اا اذ وع 1 0 1

 د ينك دوي ن7 | ا و 7 ا 53
 1 0 و لك يو 7 ل ب

 )*ه١6(
 شا ا ااا ا اا مما

 ةحاط ىلع ةباز> وبا لغد لاق يرذعلا نع سارفوبأ ىمع يم ينثدح لاق ىعاشلا مثيلا نإ

 هحدم دق ةنارخ وأ ناكو نائسدس ىلع ةيواعم نب ديزي هلءءتسا دقو يعاز آلا تاحلطلا

 هدشنأف 0 قم هريغ يلمع ام ياروهتهح نم 2 هيلع تاغ

 انه يولد" ريغ الحف « ةراتك الو يولد تلداو
 انئارو لحم وا ىود رمت © ةيئغر لازال نا يكلعاو

 افاسو, احاحم تداع رطل * هاجس استرا 1
 ةعبرا هاطعا لب لاقرو هرج > يف تءقوو هردل__ص تاسعا ةرد هيف قَح ةوياط هامرف لاق ١

 هدءب نم ىلو مث ناتسجسسب ةحاط تامو افلا نيسبرإب !هعابف اهنع عدخم ال هل لاقو راجحا

 ةياز>وبا ةللاقذ اديحش ناكو يدع نب ا هللأ دبع هل لاشإ سمش ديع يف ن“ لحر

 ءافك الاو ناربملا 0 نإ ءاتل ها 0 نااب

 ءاذل_قهلا ةدءاط 3 اد اعلا لذ ءلا تنا كلا

 ا هل ماك + ءاوس مدواك ىدع وس

 هنذ اتساف ةسفلا عيا زيرك نب صاعن, هللا دنعنب زيزملا دنعنب ىلعنب هللا دنع دعب املومن لاق

 راعش "الا نودشانتيو دب ررملا نورد سأنلا ناكوا دقق هل 0 ةرمبلا يأ, نأ ةباز زحوبأ

 اهمضي تاحلطلا ةدءاط يفهل ةينىم مهدشن 1 ةباز ا مهدوشف راهنلا نم ةعاس نوداعو

 0 يد ىلع نب هللا د.عل امذ

 0 ا دق نإ روغملا 51 ع 1

 اورشنييتح كلثماور, نانا * رفح تاحاطلا نيب ربع

 ريثكملاو انريرعس 6-5 + 0 رز> انانا انا يل

 رمش نيح نب ريش ند ن رولعملا رضتحلا دح_سملاو

 روعا كنم 3 فاخو # رذع_كن ال انيراي ةءسلب

 ع لب ال ءاومقلا ينأ لثم «

 م ةيالسو ةمالاسنب 2 ديعنب نوع لاقف ا ريصق ناك ةحلطل بحاح ءاوعقلا ناو لاق

 اا مألا يتاهل لاقف: شرف رق مشن سانلا ا تاقام سدق ةلسم نب ميغ ىنب نم ل>ر وهو

 اعدؤ هل نأ نبا نوع سمأ مل 0 كلذ نع فرصنأ يت >ح نوعدل ظاغأف ادحاو داخرتاولا

 حاسف هنطب هذخأدقو ةباز>وب أ جرف ه-لسف ًامربش هبارشيف طلو ءاقعو ةميط اق ةباز د

 اذاف دب رملا ينأ مندا رف بكرف يفوع م ًاروشأ ضروب هلهأ غلب يف ّرَد هه رط يفو هباب ىلع

 هبا دع لاق هنادط فخ ناك فقيمول كو هنحاصف فقاو ةمالس نبنوع

 ةمالانس ىلع هللا كمت ال نإ همالملا عمتساو فقنوعاب

 ةيامد امسح ناش ءاكش * ةفانكل اهي 4ب حز
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 نايل الك رع امهنيب © هماح يتشبر 5ك

 همامص اهرظب 00 نأ # هماللعلا ملاعو | لع

 * همامأ ام امدق تءفدل #

 ميلان دحأ انثدح لاق ىمع ( ينربخأ ) © همالملا ملاعو | ال1 ندم سانلا نكن

 ظ ةحاطوبا فا> نبهللا دع ناكلاق يدعنب منملا نع سارفوبأ يمع ينثدح لاق سارفنإ

 ْ ردقلاف ةرمصلاب ةشئاعتلزا فاخ ينب ىلعو ذئموي اهعم لتقو لبقعام وب ةشئاع عم تادعاطلا

 '0000 0١ يركع ةعاوج ىناكو [ وما تاحلطلا ةحلط يوهازاكَو تلخ وب رص# قوزملا
 ةحاط امون ةباز> ونا

 افارتعا فرتسيال لخبلاو * افال>الا كدحينأي حلطاب
 مك را راي ع انا رخال نأ

 ا يناحكلا اندحا لاق 0 نرحل كنرجأ ناكم هذه هللاقو مهاردو لباب ةحءلط هلرماق

 كفرشو كلضرفل ةيواممنب ديزز تينأول ةبازح ينال لبقلاق طيقل نع يرمعلا ينئدح لاق

 ديزيو ايح ةيواعم ناكو اندح امالغ ذئموب ةبازح وبا ناكو ممن ودتساف هباحا ةيلعب كقملاو

 لاق هيلا كريصع فرششتس' كنا مهلوق يفو كلذ 4 هيلع درجاتك اهلك نكموي انما

 يحذلا سار قوذ 0 ملل # هب 0 ّ لاطن ١ الا ىلع ىرك

 د ججحاتم هرُش مو هفاوع نإ تشوح أوت شاح ل

 , جوجولا عاحشلا ءرد ىلع و ند 2 ىف 2 سش أي َ توملا رادع كباع

 0 هيلا لضبال أرهش هبام ام ماقاف 4 :ةاعمرز ديزييأ ٠ ردا يف هوفنعو هموق هباع عك أ أملف

 لوش انعز أول البتق ل اريسأ الا ءاملا ىنيع تامحام ينارب آل هللاو لاقو

 ترغ ىلا قرش نيبام هلمانا * تود ولو 0 ال هللا وذ

 ملا لع و ىارنلا ل! ع وتصا# : هياح اهلا ١ يع اذيرت نآل
 بعالاوةلاطنلا يف هودعسأ الو د هد>و هللا وقت بر> ل لقف

 بر> ينب خيش كاذ نعهمنلو #« هلعف مادا رييغتلا اوئمان الو

 باقللا 3 لات كليك ةقتم د هنح 3 ذا | افرمد | عربشا

 -+ 1 لاقى 000 نع ةيش 2 2 0 0 5 بتديح ( يبريخا )

 اة دارتسم امو ينس دب اور , ةبازخاو وب ةمم ناكو جاححلا ع ثءشالان دمنا

 ا حبصأ امل اي اهدنع 1-0 ةياز>وبا ام تانف مهارَد ةئاع الا دج ام ت1 تناكو



 )ههة١(

 جر بلاطم ينأك. « جملا يف ينبان لاضع سعأ
 جرطا اذهو سانا ةنتف يف * جرسلاب تيهذ دا

 تغابو مهرد قا هعم كك هد رس هل كتفي نأ 0 كدكو ةصقلا فيدل نإ فردف

|| 

1 

ْ 

 نب هللا دبع ار 3 0 تملا نع يرحعلا نع يفار لا 5- ي*< 7 ل (

 هودعمم لاق 2 هيب ٍش ناتسدعم ىلع 9 يمشدملا ىلع

 لاضفلاو ة>امساايف هم © اما ينداعت تيه 2

 لاوالا يذ ق'ال> الا « اك عاتع دس تدباو

 يلام ل> لذب او ىداهح »+ هطوحاو يا يطعا

 لام 1 الاب لاطنالا رد>اشلا :كذع 4 بقاو

 لاكللا ى 5 تاداخال * ةباعرو هل 000 2

 كازا مدك ةقايرد ل ةورث بارما نم ذأ

 لايام سؤرلا فام د ا_-ه<ر بهذي ءارج

 لايتغاب اهاخا تمر. « االا يف عشعشأ اذاو

 5 ند مظنب 0 ## هتان بانا الدو

 لاحالا لك هتيكو اهكرب مقا يبدأ

 لالذ 38 ةبا نزح يبا د وذ 8 يت كالت

 لاح لك يف اههردي قع هالو قدس ال
 لاحرلا ىلا لاحرلا يىذءو * اولزات ةاهكلا اذاو

 ىلاودلا تكلا جي

 لازنااو ةهيركلاو>اك

 ىلا ريغ ايهم تيدلاب « اكلم اولا يدع
 لاح لا نيد ًالدجتتم هنرق كرم ثرءالاك

 لاقو لبق يخأ ن* م مك يب وات

 لازولا ن؛ نجم الود »# وس الو نيو تل في

 »+ لاعسلاب علوب لاؤداا هك. نيح ءاو

 لاطظعا حمم باكلاك * 0 الغاشم

 لاضعلاءادلا يذل جنم * اهلك ًاقيرق ضقراف
 نب دع# .ى انوه لان دك لاف لع نت نسا ) ير يحشبءأا ىلع نب هللا دبع يفعإ

 يردد أ 00 0 50 <  .ىنثدح لاق ياش | ممرملا نب دس ع قمح لاق كلل |

 يم

 ان ان ميس

 00 0 تدبو

 5 كا ةبازح واف
9 

 ديع بر ل نا: سدس امدق دقو جاجحلا نب دو مك نب 5200 2 لاق



)١٠65( 
 2 0 22 نا اج يعهد يعم و تح حقك ع تع ع طوس عل رص دما نإ هه حض خصام وب عب طحو رع وع حجم اع طخ لمحة رك عتكنكا» دع ا تع > دححم نو همم 2

 0 ةااسدت و ملو بره اهامدق امل نمحرلا دع ناكو ثعشالا نب دع نب نمح را

 | دق لجرلا نا ةباز> وبا اءمالاقف اهب نيميقم اوناك مك ىنب نم لجر ةنامعس وحين الإ هباحأ

 0 اولاةفهمودق لبق مغ يفب نم ام ناك نمناتسحسإ 5 د هباحصأ نم 0 مو ا

 | هنكلو اهوماخام لاقف ةعاطلا اوءاخو ثعشالا نبا عم اوناك دق مهنآل نامأ اندسنع مهلإم هل
 0 هموق ىلا داعوذار 1 ىلا ماس 242 قةقاط هعقدب مهل 1 مظع عمج يف مهيلع درو

 | ليالب مموتسيو ينونقا وبث قلاب يد“ توج رخي اوناكف مت وب ت اقت-اف مأعلا لهأ
 | املف هيلا اود ر>و مهحلاص مهلعف ةرامع عار الفرك ا رعيح نع مهفارطأ نوبهنيو

 | برحدلل اندعو كانلقا حاصلا كلش نا تْئش ناف ال اولاق ىرا ام الا متثك اما لاق مهّنلق و

 كلذ ىف ةبازح. وبا لاقف مهْنماو 38 نع ىنغانا لاقف

 م أو مهم هوركملا ىلع ر "ا 8 سراوف 7 او ع امع هه

 ا! ردا ةماعط اونا نكلو ©: اي راق اداوس اوقال وا مركاو

 ار.سملا ديدحلاو مهنم ماهلا ىرذ *# مهفويس اوضعا ىتح او>رب اه

 اريصعا ههدلانماوتام امدعبا ورح * سحرك سراوف مهانيسح يتحو
6. 

 نوب وعون 1 قس مل هللا اذا
 لدعم لا نمزلايف ثيغلانم * 1 مهرايد ىتسو

 0 هفكفكت

 * لجرالاب قامت مامن * باحسلا نيود بايرلا ناك

 شبحو يئاشولا نع رصنبلاب لمر فيفخ مهاربال ءائفلاو ينزاملاىميمتلا بكسااريهزل رعشلا

 - د 00 ريهز بدل 1-0

 ظ لاقو هلاق تدب تسلا نفل اعاو يلهاح رعاش يعاز> نب رجح نإ ةءباح نةوىعنب ريهز وه

 لامشلا ةزه هعرقتو # بواملا

 * بوكسا تيبلا لالخ 'يشإ قرب * هيف
 هيبا نع ميزه نب ديعس نع نافه وبا انثدح لاق ةزاخا ىي نب ىلع نب ىحي ( ينربخا )

 '0 ئاذشاو نزام ىب فارشا نم ناكو الها بكسااب بقلملا ىنزاملا ةورع نب ريهز ناك لاق
 || هقحاف ممت يب ن٠ مهريغ ىلا مهقرافو مهنه همذ 'ىش يف هموق بضافف مهنارعشو مهناسرفو
 ىنب اوناك مهنم اسان قوشتي لاقف هياع كلذ هسفن تبااف هتريشع ىلا عوجرلا داراو مض مهف
 ليذح وب مهل لاقي ةسد همم

 لبتح يب هو>و ىف ان ماركلا الأ قدس 5 هللا اذا

 لهر الاو لصالملا 0 انذإ باحسن ىلاود محا اهلم

 نإ لامغلا - هو بولا ءاخشخ كرت
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 نجر الل قلك م0 ع 0 2
 لحدملا نمزلا ةءطح ىدل # نوبرقالاو عا 2 و 0 ٠

 ل ١ ينتءلاو راحال ت * ائانلا يف نوساوملا عن ا ٍٍ

 لاحي م صالا طئاغ اذا * مظعلا ةافكلا تاما 0 ْ .

 لضعملا ثدحلا عج وم ىلع * تالضعءملا يدل ريص نيمايم 8

 لذبت مل دازلا ةل_ذف اذا » ءاطملا ليز> اوفعليذايم َ

 لوالانءزلايفق.ساايوذ * ماركلا ىرج موي اوق.س مه 0

 لوط الا مهاعفب اولاطق * لامفلالهأدج ا ىلا اوماسو 1
َ 

 لاق همع نع يب.صالا 1 نه رلا دبع انثدح لاق يعازألا دمع نب مثاه ( انربخأ '

 0 5 هل لب ذلك باجكا انا ٍبارلا نع ءالعلا نب ورمعاب أ لجر لاس

 5 انيحاص لوق' أ 1

 لج رالاا قافت ماكن * باحلا نيود تابزلا ناك َآَ
٠. 

 امرغم اهب انيهر ناكو * 4 ةراش- نعالكم

 امدق .الإ اهنا 37 سماهر ناو اع او

 يعاخولا نط يلع. - ولاب 5 ليش ت4خ جرزأ ءانغااو تاون نوم تا 1 ا :

 0 ا ا

 لقم 0 ربعي 000 : 0 د فوع 0 ما ا ظ !ٍ

 ناكفاباتكهل_ّةكو و مستودع هلأ 2و ينلاىلا دفوو همالسا ن نش لس أو ةياهاملاكردأ مضخم |

 دارج دخأ ريغلاناكو هعض ول ا ة و هم اع ىلد هنع يورو هلهأ يديأف ٌ

 لاق سمح نب دم ار لاق يديزيلا نسال ند ( انثدح ( مماسرف ١و ٍنيروك ذملا بردا :

 0 و ندم باوت 3 5 5 ءالع 5 ورع رب نكي 5 ل

 ب ءالع 7 2 1 1 3 - 9 ناكو أبد قرلال |

 يم.صالاانثدح لاق يئايرلا انريذالاق ىعازخلاففادوبا دي نب مئاه( ينربخا ) رمش ن سلا ١|
 يفةفيل> وبا ل فراطم ي ١> ريخشاا نب هللاددع نب ديزي نع دلاخ نب ةرق انثدح لآ

 لسو هيلع هللا ىلص 9 باو نب غلا دفو. لاق مالم نب دمج انتدحب لاق. ىلإ هيل
 ديزي ءاللملا ىلا نع 2 سابا نإ ديعسو ي- ةاودتلا لات نبةرآ مان ريا بانك هل نتكللا ١

 ( رشع عساب  يقاغالا 0 000



 كمرخأخأ|| | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 ز 0 0 ز 0 ز ز ز ز|ز|ز]ز]|]|]|]|]|]|]1 زم ا

 ذلمه١ا(

 نع يرابثالا دم نَع مساقلا نع يم ( ينبخحأو ) فرطم ي | يكعلا نب هللا دمع نبأ
 ظفالاو فرطم يخأ هللا دبع نب ديزي نع دلاخ تالا د 0

 نب نإ ةرا نع يع

 يب اسعاانيلع يأذا ةرصلا دب يم يف! سول دبرملا اذهب نحمي ام لاق ضع نه هضعل بب

 لجأ لاق ديلا اذه لها نم مرسلا لجاولا اذو 0 هللاو اناةذ انءاع فقوف س سأرلا كعب

 و هيلع هللأ 2- هللا كودر ىل هم 7-3 تا 57 أذو لاَقؤ ميداوأ بارد ند ةماعلا اذاو

 لاق اذكه ريهز ينل ةللا لوسر دهم 0 تانك اذه م>رلا ن نةرلا هللا مس همك اذاف ا 2

 الا هلاال نا مدهش نا م 3 لكع نم شيقأ نبدرش ىو نوقاملا لاقو ديبع نب دمحأ

 منغ 3 ند 36 ا نرسل مكرافو ةاكزاا مينو ةالصلا ماو هللا لودر يناو هللا

 ةصاخ هربخت يف دينع نب دمحا لاقو هلوسر ناماو هللا نام نونما مت اف ىئدلاو ىلا مه-و

 ا هللاك حر اد موقلا هللاةو رمح ا يف اع. اولاقو مماعام م كيلعو نيءاسمالام م 5 ا

 مْوَص كلوش لو هب هيلع هللا ىل» هللا لوسر تعوس لاقف 0 هلع هللا يلد هللا لور نه

 تنأأ موقلا هل لاقف ردصلا رحو نه م نيه ره لك نم مايا ةيالع مودو ربدلا رهش

 لوسر ىلع بدك | نا نوفاخم ؟ ارا لاقف سو هيلع هللا ينص هللا لوسر نم اذه تءءس
 نب ديزيلاق اربدم عاصن اوةفيحصلا ىلا يوها مث ائيدح مكتندحال سس و هياع هللا يلص هللا

 فاخ نب:د#م 6 ينريخا ) ىعاشلا يلكملا باون نب ردا اذه ىغءام دعب ىل ليقف هللادع

 دعب بلوت نب رءلا جر> لاق مالسنب دمحم انريخا لاق فاخ نب دمع نب هللا درع انثدح لاق

 هناا هب تفتبف اف سيل اما اذ الب الات ءجحر املف هلبا لخ هاطعاف لاس هلاسفهلب | يف ربك ام
 اهل لاقف كلبا ل>ف ريغ الهف تلاقو هتاذعو

 اعايض تدل ةديعف ينوكو © كفك 1 يرمأو عد

 اءاضءاظح كلىكردت نلو « ايواغ يدشرت نا كناف

 هايا اهل ذعيف اضي الاقو

 50 - يف * اناحات موللإ 356

 أ هاذ اول نا «# اهرركت 7 00

 لاق ريهز ني د ا انيدح لق ىلع نإ ن لا (ينرخأ ) مسأ اف مالسالا ةوعأو لاق

 اديس ناكو بلوت نب ثرحلا هل لاقي أ باون نب ردئالءناك لاق مالس نب دس انثدح

 هخال كو لفوت 0 ايا لاق مهم امو كف كم يف ىلع ثرحلا راغأف اظعت

 يلهأ ينرزأ اهاي ءانأ ضد يف هل ت تلاق مث ادالوأ هل تداوو ترقتسا يت 89 هتك رفف ردللا

 كفن ىلع يف ملفت نأ كلحأ ىلإ ترص نا فاخأ يلا اهل 00 ممل تفشل دينو ىف

 قلع لع 0 73 ىبب دالب ا,هدقأ يي > مارحلا روهشلا يف اهب جرخف هيلا نمجرتل 5

 | هبا عجور يلف اليودط كدكف لوالا اهلعب .لزند ىلا: تفرتسناو افقاو هتكرت ىف
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 ا
 أ
َ ْ 

 أ
]| 

 د



 )نه١(

 لاقو فرصناف هتءدتحخا اأو تءنصام فرغف

 بذاك ةنامالا لغم ءاز

 نتا حب تاج وبلا تل ايلول كرت
 يئاؤنلا يف اهيلبأ دقو ىلع * اويذكل ةاشولا نع تلاسسنفو

 بحا# تئضو امتهيجاحادب # اهعانق ت«سمشلاناكتدصو 4

 قلم بوزك تالحلاو ث *« اعرلا ةلع لل لك اضيايفلاقو |
 حاطلا رك ردق ىلطا نم سن> يهو ةليح امتدحاو ةالحلا ْ

 قتح هدئالق ىدهب * اهمفاحاف ىلا تماقو

 ظ ق-اذ رش ةنايخلا ناف# تداعامن كن ا
 || ناك لاق بيبح نب دمحم نع ىديؤلا ( ينربخأ ) اهرك ذ لوطي  ةريثك اراعت اف لاقو

 نب 0 ىلع نب نيسحلا ' نر يئاطلا متاح ر شن نءازدش هب ورا 7 0

 | هلا اموي لاق ناسح نب طاع نأ نقاب لاق ئركراا للا دنع نب دك اح ريهز

 0 مهاتقأ لاقف لوقلا اورثك أو ليمح اولاقو ةعيبر ينأ نب رمع اولق يتفأ ءارعشلا يأ

 رح * لفوت ةئباةرح انع هللا ىزح

 انف يل لا نك ا ا يل يال 1

 1 نا باوت نبا

 ىدعل ا حاوذ * تمأ ناو تيبحام دعدب مه ءأ

 كعل باوت نإ رهنلا 0 لاق مالاس نب 7 نع ريهز و دا 0 لاق نسحلا (ينرخكأ] 0

 نأ دبل ل هتف رعف هلم ايرق اهحوز عم ةرمح تازاوىفع لزنف هنم ةرح بره

 لاقف امم هدلوب اريخ هتصوو هريخ نع

 للضملا الا: :مايالا -:ن 50 الو * انثيدح ريخو طعش ن نع م

 لعش ةعالأدلا لوط ئرب ففكفب © ينغلاو ةمالدلا لوط ييفلا دو :

 نب نع ىديزيلا انري>او ىم.صالا نع يزورملا دهم وبا انثدح لاق نايزرألا نبا (ينربخ)

 هدشنأ 0 ءاع هللا ىل- يف ونا ىلع تاون نب رحالا دقو امل لاق يمدالا نع بيبح

 اهلا 1 دكه ةنايآ قو هلل 0 ىدنع لحر ىلا موقاي

 0 ثرحلاف يدولا ماسي نم * 35 تاياويرعشلاو سءشلاو

 0 يف اح راف «8 رفسلا لاط دقو كانا انا

 * ردحشلا نع اذا م>للا 266 #8

 برعلاو نيالا ا مق هم م>للا اهءعطأ يدشالا لاق ةصاخ بيي> نبا نع م لاق

 5 1 ' اذا تودع | تناك ىلا عالا نا لاق بدح نبا لاقو ني.دالا 1 نمالا كو اا

 لاق يفا ركلا انثد_ح لاق ىمع ين ريفا لوط يْستمل كرلا محالا تقد فعلا |

 يثري ا لاق نابزرملا نبا انريخاو شانع نبا نع يدع نب ميلا نع ىرمعلا انندح [|

 شايع نبا نع يدع نب ميلا ':د_د لاق لضفلا نب دمحم ىثدح لاق ساون نب يسع
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 0 ا 3220 هاا اتظش2ئ322ل-

 ملبإلا امايأ ع ثكمو هلَدعّلع ل 2 قحاباع 22 ةيدسالا 22 داون رد ا قراف 1 لاق

 برعلا ءاسن يف نا اولاقو هلوريصيو هنومولت هياع اولقا كللذ هنم مارا هلق مأث 10

 حالاصلاو لا ايدل اهوفصوو هدعدا مالا نيدالا هنت ِ نم الا ه] 1 0 دو امسةموه>ودن م

 ظ لوش اهفو ة ها 5 نع هتلغشو هبلق ن نم تءقوو اهجوزشف

 ىدعب أممي 0 لك د 0 ناف تديحام داع لب مهأ

 يأ نب نهرا دبع نع يدبزللا (ينرب> أ) أطخ وهو تيصال تن ةامايح لوور نعالاو

 7 مغ نعرلا دبع نعفشت نأ نع غئاصلا دمحم نب ميهارب 1 ىعوصالا

 : لو ثريح ناون نب مدل نم انا ف رظأ لاق ا

 يدعباهب عمن هدعدب لكوأ # تمأ ناف تريح ام دعدب ميهأ

 غلب امل تاكاوالاسبن دهم ىنربذ | لاق دمم نب هللا دنع ينريخ | لاق نايزرملا نإ « يريذا »

 لاقف مارح وأ مازح .هل.لاقر هموق ند لدحر هل اهاءت تدون ةرج هنأ ما نأ بلون نر عطا

 مالكلا ع نا ق ا ناب # اهئمءاح ه ل 00 #َ

 مارا تشد ام ثد.ددح انذإ مارح ان تنلاب اهاعن

 مامغلا ادع ثد_ج ىلع »+ يرد حأو تادعا ا دعس اللف

 نع يئايرلا 1 لاق 7 نسحلا ا ى» يي 2 داو دعل لاق يع.صالا لاق

 " ذامد نول ايت ناق ياز عا ع ونا دق ن مشاه هب ريخاو ورم ينأ نع ىعمصالا 1

 نحو رلسأف لسو هيلع هللا يبص يتلا بلو: نب:رمنلا كر ,دا لاق ا يأن ء هد بع يفأ ن 3 ظ

 فرخرك املف هلام ااهو فايضالا ريثك يرقلا عساو اداو> ناكو هرم لاطف رمح و همالسا ا

 لئاسلا اوظعا قيضال 200 نك اَرلا وقعا كارلا اويصا هارنع ناكف رتهاو | ِ
 أ

1 
ْ 

 0 تح هفرذ ةدم هبشو اذهب ىذب لزرف كلدب هندأ 5 انك ذك لاح : 5 ل [ولنجم |

 | 1 1 مار هن ناكف مهف اهرطخو مهرطخ عيظع مارك يح نم ةأرم كفروا

 وذادب جولام اهريذ هغاب دقو باطلا نب رمعلاقف ىجوز يناح ىلاىلو دههلذخ دي ىحوزل

 هيلع مرت مث تبحاص هب تدبل ام لمحاو يرساو را هفرذ يف باو نررغلا لكع

 يلا 7 ءمرتالا ةريغملان. ىلع ينثدح لاق يزماملا ركب وبأ ىف ”دح :لاق ناز راانبا « ينريخا 1

 لاف رمالا هانرف نآوننإ 10 تام لاقةدسع

52 7 

 برئيف ميهفل|ىددح ىلع دوجحم © فِصو عيبرنمبوص لازال
 1 باون نب راح كرةساامكلو *« اهل دالبلا ىتسا ام هللاوف

 : ا باقد شعأ داوعا ىلع تناو ** امد ةريشعلا ءاودا تكتم

 ا
 ١
| 

 بنطم ةلجد نطب نم جاف :ىلع * هما نبا تنك سانلا يف !يماناك
 هلوق كلذ شهب لثماملا تيلاو رئاسلات ملا ريثك بلوت نبرهتلا ناك ةيوارلا دامح لاق

 بذغاف كلام باص مارك ىلغو * هلام يف *ىرما ىلع نيضفتال



 556 دج 1 270 7 9 ب رجعو راو 70 0 000000 1 ا ا 526 8 7

 4 1 1 2152 هناا لوو جوا 1 00 0 الهارب ١ نا 00 7ع ا 1

 21 1 37 10 17 04 1 1 0 ٍر َن ال00 م بيض عبسب اكل 4 / 0 ١6 | 0 ما ب 970001 1 121

 0 3 10 111 1 "040 012 اكو < ينير ١١ ب 2١ "ايبب لح

90 

1 

 بن

 اة ا

5 

 اج يرحدجس -_-_- 7

 ادي هالعدق فرس هعمو ه>رخ لق ةشوس رثدسم وهو ينأ ىلا ين ىعا ءاح لاق ىلع نا أ

59 

 بغراف بئاغرلا يطعب يذلا ىلاو # ىنغلا جراففصاص> كيصت اذاو

 امده ام سانلا يني ناف * هياوثا كرهدل سبلت # هلوقو

 امريصت نا كلوي سلف * اديور اي> كدبح بححاو

 2 تلوح تا اديوراضدب كضرغب ضغنأو

 يبيرقو ي ردا ينأف دعب # ةرفه يادص ح بصل نإ كذاعأ هلوقو:

 يبيصن ناك ت قأىذلا ناو 0 هبرثلأ ل تيقبأ ام نأ ير

 ا قيدص باون نب رمنلل ناك بدبح نب رح لاق ديعس يبأ ير بلا ظحت تانك نه ( تسل )

 رنا لاقف مده ولا مهار املف اعواح ة>ا ةيديف هنولأسإ هموق ن م ساب يف رغلا ءانأف

 ماهلا نع ىدل يبادحأو ع نارا كش مسي

 رمنلا لاقف لمفأالنأ يمان اسفو مكطعانا يرعاع امه ىلا لح .رلا هل لاذ

 انمعز مهين صاؤي ىقح # هلحمم ريغ يناف - امأ

 (هقلاعضرتسفنو لإ زيكا يطمآ « ةحلاص سانلا سوفت نم هلس

 لاقيرهوهلا زي زعلادبعنب دنحأ( 0 ) ىلع اماك ةيدلاف ادحأ | ولأست الدب ادكال 0 لاق مل منا

 نع 6 هللا دع كر 5 نب نسحلا | 0-- لاق يبأ 1[ دو لاق لفونلا ل نب ىلع 0

 د 3 مق ل امفو ىلب] ىرأ ديدق نط 5 هللأ لوس نبا لاَقف

 ءارىلع طقسل نل >ىنم اندو رش او ا ينال ئرداال او

 اذه ىلع ينيع تعءقوذا هب ىنع 2 6 عزأ ىلع ضرالا ىلا 1-3 ايو دتشأ اناف ىنم هبرقل

 تدبذف فيس اذاف هيذخاف هيلا يدب تب رمضف ايلاب ادوع هتنتظف ليسلا هنع صخ دق فيلا

 هنأ تملعف همقشب تيمرف هموشدخ تدصاف هنم تغاب يذلا تد ا هللاو ايذ ينع ريعبلا هب

 هةيدها دقاذ وهاهو ديدق ةعقو يف اولتق اوناك نيذلا موقلا فويس نم هتننظو ديح فيس

 ذا كلذك وهانف هنداحم ينارعالا س احو هب رسو يبأ هّنم هداف لاق هلا لوسي كلل

 كل ةأفاكم كل ةاعرلاو معلا هذه يبارعأ اي اب هل لاقف اهؤاعر اف ةاش ا ينال مغ تاقأ

 هب صاف ةئيدملا نم هب يتأف نبق يملا .لسرأ وأ ةسنردملاىلا هب لسرأ مت لاق فيسلا اذه نيا
 املف دم تذب ةمطاف يت>أ ىلا هعفدو 0 هل ذداف 5 ىالا فوس ميك [جرخلال

 مهأر نب نمل ابغا ده تاكو يرلفأا نت ماجا عت را

 مكاهلعالا س اه ةزرب تناكو انيلا تور خف مالسلا نيمجحأ مهلع نحل نب هللا دنع نبا

 اماءط اممانل 'ىول اروزج انت ردف اط ىلوم ترضأو انثذخم ت تساجف مهدحنو لاح راانتلحملا

 وزإلا هذه يف ىرأالىنا تلاقف خلة يو تزرب دقو ةكراب لخنلايف روز1لاو اهلاترظنف |



 ش ا
 مس سس سس جاسم امس سس اسس اسسس سس سس سس سس سس سس سس اسس اسس سس اوس اوبس

 عججاو هذخف كبأ فيس اذه كتخلا كندف نسحاي تلاقو ففيسلاب تعد مث انسح ابرضم

 مظعأةعب رأ يهو كوربلل اهنثأ دقو اهيقارع ديرت اهفلخ نم اهءانثأ هببرضا مث همئاق يف كيدي

 فيلا ينقبسو اهتسبرأ لاو اهءطقف ايقاع تبرضف اهون تيضم مث فيسلا تذخاف لاق

 لاق هت ردتسا قدح هنع ترد هدا نارسكني أ هيلع ا ضرالايف لخ دف

 بلوت نب رحنا لوق ذئايح تركذف
 يدادو] مك تسداسأ * رع نم مايالاو ثداوحلا قإأ
 ىداطاونيد.قااو نيعارذلادعب * اعفدتم ضرالاهنع رفح لظن

 ن .رمع انثدح لاق منيا 0 حاصنب 00 )* هب ترفط نأ هنع ع لاظت * ىوريو

 00 وو كارت نار دقاق لأغ ةديعوأ نح لعانلا ةيواعم نب دحا يترتخأ اق ةش
 لومي اشناف ةعسر ابا اب

 نتاع الا قو رمل كش]  -اضمأ يضع لله حال حف

 * اضرقلا يحرالا ىكشت م *

 دامح يندشنأ لاقيممصالا نع ىثايرلا انثدحلاق يعازملا فاد وبأ دممنب ماه (ىربخأ )
 مدل نلو نيرمللا تى لطخالا تا

 دع كيلا 0 دو © يو رسجيزم كر دعا
 اا نقلا تارا ناف © يممعاف ين تاجاح نو
 ا احالخ الق تدضق اش كلا >7 ادم تلو اهلف تنشأ +#

 لوقا نم ىف سدلوأ لاق: هوك تناكامو تاقف هللا قاخ ينفأ ازال 2 .

 1 : :ىدعنا م مهاذ ذ نم انز> اوف « تمأ ناف ت.دحام د عدبب مهأ

 يح
 « ايلايل مقمييفا ةارب هالة ال

 ايباد ر لضف ىنيع ىلع ادرو * يمحضم ةنسالافارط طب طخ و ظ

 الاعسوتْنأ ضرعلا تاذضرالانم « ايكيف .هللا كرا يناد_سحالو

 ايان ناسار>ىنابنعتنك دقا © يتماهناسارخ تااغنأل ىردعا ظ

 ايبحاونلا صالاقلا يج رااضفلا ير ةلل نتنبأ له يرعش تللاق ا

 اهارحىف يطسولاب لق ليقت فيقذ ةنانع. ند هيف ك شيال ام 3 هل أ دءلاو ثا ؛رآا نب كلاملر هغلأ .دهااو#ك ١ :
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 0ع ةياور قف ةعئاع نال 1! لقت فذ هقو رينادو ور#*و سأ اونو قحسدا نع ض

 اينيركج ىطسولاب لمر ميهاربال هيفو ىكملانبا نع رصنإلايرجيف رصنلاب جزه جير نبال هفو ىحب

 هيبنل هيلابوسنملا لمرلا نا لبقو يئاشولا نع عبارلا



0 

 نزام نب صوقرح نب ةيباك نب ةعيبر نب لس> نب طرف نإ طو> نب يررلا نب كلام وه

 ءارعشن 3 ةرصبلاب ميك يف ةب دان يف هؤشنمو اصل مكتاف اساشناكو مك نب د نب كلام نبا

 2 !اديعسوباانربخ اق نش *ة>الا ناماس نب ىلعءربخ يوك ا ةنما 7 5 5 2

 نب ق>حساودممنب لضفلا نعو يباكلا نب ماشه نعو يباسعالا نبا نعبيبح نب دم ن

 ةيواعم لمعتسا اولاقزورذخ 0 او هري> نم كح دق مولكو ةيواراا دامحو سامجلا

 هلو لازال قإ رطيف هدا ديس يغق ناسارخ ىلع نافعنب ناعغ ني ديعس نايفس 5

 لاقوهن عءأد. 1 املف انا مسح 1 محو سانلا 10 نمناكو ينزاملا بي رلا نب كلام اهب

 داسفلاو ثيعلا نم كنع ينفلسبام ىلا كوعدي امو قيرطلا ملعب كسفن دسفت كيو كلام هل
 نا وخالاة ناكر 0 وذ ةاواسموىلاعملا نع زحعلا هيلا يف وعدي لاق لضفلا اذهكفو

 تكا ريمألا اما ناو عا ةكلاف لف تكا < تكن َكَتِجِمتَساَو كتينغأ انأ ناف لاق

 اولاق رهش لك يف مهرد ةنامسمح هل ىرجحاو هيحصتساف لاق هنم نيج دحأ تنكي لل اك
 وه قي رطلا عطقب ناك هنا سراف ةيحان ىلا بيرلا نب كلام مقودلجأ نم م يذلا نولا نك
 نزام نب ةلاثا ينب دحأ ةيدرحن وبأو مهبخأ ناكو مت ينبل ىلوم وهو ظاظش من 4 باحات
 و >حارلا لوش ممفوةلظنح ن كلام. كن“ يف دحا ثيوغو

 # مك ىنبو جاف نطبو * ميصقلا نم كح هللا

 مو.سملا هفيسسو كالامو * ميثالا هيد ردا, قي نمو

 موكملا .حتاف ثيوغ نمو * ميلزلا رمحالا ظاظش نمو
 | كيرلا ىلاسكتف .انناروف ةندملا لع لدعتو> م ا ناورمماطو ارش ىانلا اوماسف

 ]| بيرلانبكلام غابو هتماوبروف مهباطي ةلظنخ نب ور ىنب ىلع هللاع وهو يحملا بطاح نإ
 لاقف هدعوتدي بطاح نب. ثرحلا نا

 * مرح ريغ يف ةفلح ىلأت (ٌ

 يراذتعا ىنسفتيفيفدا الو « مرح ريغ ىف نذلجال يلع
 نإ

2« 

 0 يش

١ 

0 

 1 ا ا ياا طم وميديا دك مد 0 فه رخل "١ لب ساد يل ىلا 3 نيف 502

 رارمضلا 4. .ش ثراح ى ريما

 ىراح ىلع لاتال لح يئاح يلا تءءض دقو تاقو

 رافقلا لباب سيعاىصأو * يمنع كينيفكيف وس يناف

 راطخحال فرسثملا فاز م #* اياطملا تقهاوت اذا تففيزت

 يزاجيملا ةيتدكنتحاسالا# كلو سافر خازم
| 

 ا



 5 م05

 راكللاب كناشث ثياثتو # ىنودبابرضورلاحاماذا

 راجتلا ىلعيمكلا تادشو * يفي -- نوفاخعيس ىنايثا و

 راذتعا ريغ كتاف ةيريضب * ىمانا هنم حرا عطسا ناف

 رارص وا ةندملاب هينب « يغبافوسيناف تاغب ناو
 را رقاب يره سيل ىنإف « ينع ناورم غلبم نمالا
 راو مكل دورا ينكلو - و نهعز> الو

 اهارث دحأ أطي مل ضرا رابز
 رافصلا قاق نمنةفشا اذا * اهيف سلا دارت رامز

 راب حادق نوءاظع ناك * اشو>قانعالا نش<نهو

 دا ل رك ةيدع لاله و: اهارك رمزاسا لح رانك

 * ران ءوض محعلاب لبا « ينود نارحم يتادقوتسار

 يراوسلام د. 5 راي صع# اهاهز تدم دقتلقام اذا

 يراوصلانمبوبشلاحالك » انهو جوليو اهدوقو بشب
 راون ةلزغ. ديح تءاضأ « يال تيش اذا رالا نك

 راصقالو نورقلا دعح الب * اهاطم ىلعبولةلاداطدتو

 راطقلاب يحاقالا فيش 7 بذعنوللاىتأ يلع مسو

 راد مسر مهيدالا ءا ارضو «# رقنطبب تفرعزا عزجا

 رارس ىلا لح دنيب عارم موفتملوطي ا

 أ ريل دع را فطش # ءالخ ةحئاعب اولح اذا

 فاو ذ هيد رد .ىأب ثعبف ةبد 0 أو ةدحاف راصنالا نء الجر ثر ا هيلا ثعبف

 مالغ كلام لفختف يق ل هل امالغ 0 موف كل'م ناك نيذلا موقلا عم ىراصنالا

 هلق ين فيسلاب هبرضف يراصنالا ىلع 5 هب هلتقو ه'م هعزماف فيسلا هيلعو يراصنالا

 مالا لبا اكرو هصلخم ةبد رخ يأ قل من المثو انيك .هعم ناك نه لتي لمحو

 | ىلا اومطاق مث ؟ اءيملا عمتجاو نيرحبلا اي 3 يت> نيبراه كلذ نم ارارف اجرخ

 ْ نآمع نددعس هياعمدق يت> سرافب لزب م كلام ا يذلا ثدهأا كلذ ن هارارف 2

 كلذ ف هيو ربه نب كالام ا هيحصتساف

 عنميف داريام امأو يطميف * هل يذلا امأ ناطاساا ىلع اق>أ
 0 نبدي ني بو ضررعأو # هليو ىتدب كليفر يلغحام اذا



 هدوشب ناك يذلا يراصنالا مالغ لق نيد كلام لاقو

 ًاحشوت» الإ ماني ال ناكو منان وهو هنانع ضع يف ةلل تاذ بيلا نب كلام انيبو اولاق

 ضفتناف وغأم يرديال هلع مح دو يذاوه ذا فيسلاب
 | فرساي هل ىمسا مل هنع طقسف كلامه

 كاذ يف م

 )ة١ا (

 مكتمناكن ا هللالوسر الولو 0
 اضا لاقو

 مك ت تاقردغلاز وركس مدكول

 ع هللا نيك يعأو

 مكترامايف اي كال

 ةللع م مفخ اذا نيذلا ن

 ا مك-نع تح رفنا 0

 عنقيو ىخري فصنلاب نم نيس *

 مكحلامكشميراج نا ورمل | (ب

 مدلا هب قون دقو دويشلادنع

 مقلاي لبق يف خم تاف ىذلا الو

 0 - اننا انل مق

 0-0 الو ل الف مراح مترص

 ف

 لدحيملالارلا طسو يتداقاذا: * : قلاع لقي تنيسلا لوقي ماع
 لبمزح نانيلا نُم_ث هتعسنب «# يندوقي لظ فيسلا بايذالولف

 < اخ اا ةمهميف تاعدأ

 ينؤاك هللاتاقو ينج تعضو

 ةرعم٠«بوثلا نيب و يباب فيسلاو
 اديس اة الق الانعال

 ينيب ليللا يماود ن 71 ةيهاد

 5 0 تيوهأ

 هو دع رش ينع هللا ىنال

 اهب ساال: ارفق رادلاىر 5

 اهعفدم ناسا ث.ح ةفيثملا نيدب

 اهتراحل ين“ امو لون دقو

 0 نأ سس ردأ ناح ذأ ٍ

 دافع ق ليل 08-50 ٍظ د

 الكو كل ايناثداؤحلاىتحأ #

 القثلا ينام ىلع 00 ين »*#

 0 و يش يغلب ادهاع

 الز ءاف سرؤاو هتيحوت الا *

 العب الو !سعذ اًنيثمال تالقر *

 0 ماهاىمسماو شو>ولاالا *

 اليف امشحو ند ةدرف نيبو نإ

 دا دق بد نزلا كلام ىرأ ينا *©

 الخو 5 هخدك اع هارب #اه .رعسإواهاللصإ برحلا دهشي ند

 الطبال: #برعذب لاجرلا يدبا * تفات>ااذاب ارضا يتاواهذخ ..

 ًاضيا كلذ يف كلام لو ص

 لتئاخم ريغ لب ال الياختم © ةيطم مالظلا تحب الساغإب 1

 نسا انس #« هياسا كباشاتحنأ ينأ *

 لهاكلا م اظع نعزذح اصح « اه يعرب ةميظع عمل رثاسمسبإ ال

 لصانلا ماسخلاك عجاشالا ىراع نإ رجحاوه تدب هيض ارح

 ( رشع عسان 0



 كدحن

 ان 0 روصقلاف ىعامردب مل

 »#! :تدسأ انبولقلا اذا داؤفلا طع

 قناع 1 اهداوس 9 ا

 لسا عورأ لك ةبثو ءاعزج
 لتاخلا مالظلاساغيف بئذلاك * هلوفغل اماطتم يحدلا ثيح
 0 ظ نإنحلا ل هندج وو

 > اهراس ةفيتفلك نمسا كارقف
 د زف اش نيب ةكلعدار تكل

 لئاه سمه لك جسما تاكا

 اسما ءامدلا يع هند واش

 مه ريسم ضعل يف اوناك اذا يت -_- قاس رد 0 ل نامع نب كيهس 5 بررلا 3 كلام قاطناو لاق

 || ندا ديعس ناحلغ نم مالغل كلام لاقف هودي م رمملبإ بحاص اوياطق نبل ىلا اوجاّت>ا

 | اذاف اماح مث ترد يت> اهب سباو اهحمسف هن» اهانداف ةريزغ ديع- يلم ةقانل ةنالف ين

 00 م 2 ا ل يا ا له كلام ليوس لاق هريذ 0000 | الغلا كالا 2 هرد هر أ انلا هيد ا 3 3
 قرغلا كدشنع عضاو كقزرا ام ىلا قزرلا كل لزحاو امف نوكف ىلبإ ماب موقت نإ كل

 كلذ قف كلام لاف

 متاورلا ضاخلا وب ادعلا ضرأب * يرا نا سراوفلا ىجتسال ينا
 »# ترءش كي كل اذا ىدعتسال كلو

 * يغولا يف ةظيفملا ىنانلإب انا امو

 * يذل بقاوعلا يف 5 ال

 ان مدقم مر أ دحوم ينكلو

 * لباب ب رحلا يفيارلا فالت> ا لياق

 نرسل 3 3 نامع 0 كيهس هنم كلذ عطس الو

 ما لابو برحلا نودضفرانا

 مارب ا رج ملسلا يف ىتثللا الو

 * منار زءلا تاكتاف نم هب مها

 قافلا :ثداحلا»تاريغ 7

 مئاظعلا لح دنع داؤفلا عج
 | ظ هب قاطلاف برح بحاص هناو لإ بدحاصلن

 ر>دز ملف هرجزف بئذ هتيب ذأ هبازافم ضع ىف مئان ةليل بيرلا نب كلام ابو اولاق هعم

 كاذ يف كلام لاقو هل:ةق هيرست فيسلاب هللا بثوف 2 م داعأف

 ها كم نئاثإ ترصد اهلا تذأ

 « هنانح ءي را ا نإو ا

 * هقيسو الإ ليالا مانيال نع

 « اقراط تئح ذا بئذاي ينرت ملا

 * ينتيلغ املف تارم كنرحز

 * ةرخ نبا كالع | باى ترصف

 هب هانت :كوابير موي بر الأ

 #»# -- كح ال رن كملف

 وى

* 

 ثتاقلا راط ىوع رخآو

 0 ينمأ نيرزلا يدب 1

 "بره ىلا: اقرش ناكرلا كب ىداغت
 ناغلا 0 نه ماغرمضإ تدم

 بعشلا لإ عارس ماوقا ةساهر

 تالا ”رفاوت قرصا ين يننتاخن
 ” رهاب كبش تين جدا او
 بركلا نم يبي عاطق ضباب
 برالا 2 دنع 0 كلاط

 باقلا عمتجم جيطا يف أسماتنكو



 1 بءصلاب ؟ رم لعّكو متت ولو # ام ركن هنع نئاحماإل توما 3

 بع رلا نم وقاسم ران ءاقن # هسا ا يشن تأ 1 1 ١

 ٠ هلكلاو ودك و هبوب ةئنبأ تّةلعأت نامع نب دعس عم برر !| نب كلام جر امل ةديبع ول لاق |

 لوقي أعنأو ىف ىتتلن الف انني :. توملا لو دس لوطل تنل أ ا

 ابثك ايلق موعطا ليخدب * ىيهو ىتنبال تاق دقلو

 ابورغ قارفلاةعولنم نبدا ىلع ع ومدلا نميرذن ىهو

 ابو هيف نع دب واهب ن #* ز>امن> رح ندكي تاربع

 انوعش لهأ ريغ يف ىتالبو

 ابواةلا نكمم دزح املاط
 ام! نض وا هارت
 يلق عمدلاب تزز دق كسا

 يلاعلإو 5 ةفاعب امه يدل

 ابيذعت يتاحر يف ينيرأ وأ «* ىلقنآلا عطق نأ يعدو
 امر كده تذ 5 ادسب تدقق اك اذا هلالا ةضق يف نأ

 انس: قارن لع ايقمو » ديعإ نم ىلإ سالت اك

 ايرحعالا تمزععا اذاىلإأ ال # ا ع

 ١ 1 ا نع واع ريسسال تبرق مث هللا يب 0

 د

# 

 ايوا 0 نرد 5 تدر * يع عفادب أ هللأ ىسعف

 ايلا ىعداف هيلع زيزءب *

 انبإ

 عدقف

 ١ جورخ تيس نآكك لاق 5 كنيح قا 2ك ا لاق ىعأ رولا دعب مع( قتأا

 3 كو ناسارخ لإ 0
 : م

 هظاخف ارا ند الما مد 2ك ىلع نت نك اهدنع هناك ين ما هب تنوامعو كالام 0

 ةعراصملايف كلل لاق“ ريش |نب ةبوت:لاقف تنأ نم لاف لحر 1 3 لبقأو اهاعف نه كلذ |[

 احاطدادزاف هنم هفوط كلذ نأ -نظكدنم دبال لاق ان راحو انف.ت م و كلذ ىلا كاعد امو لاق 1

| |] 
 هني نكي دق ةلئاغ ةطرق طرتط ضرإلا ىلا كالا. طقس اءاف هعرصف هعراصف ةبوت : ماقذ |[

 5 ينفع تغدحت دقو ادبأ برعلا دإب يف مقأ ذا لاق فاعلا 6 اف كلام امحيتساو أ ١

/ 
 لاق مم كادوا ينادحو ينئادملا لاقو فورعم كانه هربقف تام يت> ناسارم لزب ف ثيدحلا |

 يف ةانلمع 8 تا ع 2 | ولاعت اولاقف هول 0 هب د ردح وب و بار || كب كلام ممتجا ١

 | لحر ىلع لحراهش ةقفر تح يف تقرسام نفعا تيل نع يد وبأ لاقف انتقرس |

 ا دقدتيأر وَخ 44ه رفةلا» 2 4 .اعذخاو أ تيضرال م هل>ر كل هللاو قداس تاقف ىنبأف | 1|

 ْ هيف ثاغر الن ناك. يف هن ريصاذأ ي>- قار اهاا ٠ نع 4هب تادعو هندقف لح م اا تذخأف 5 قنا 1
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 ظ ةقفرلايلا تءجحرمل هتيفف لات دقو هلجزو' هدي تقتواف هَتَعَرَو ريعلا تالأ ثافتسا نا

 ْ سانلا غن لعق هاندقف انا بحاص اولاقف م 5 0 مهن مهحاص اودقف دقو

 | يرد آل لاق كلام اولاقف هيلع اوفقو يتح ا عببنا مم تحرذف ةلاعج ىلا اولدذ 0

 نمكضأ تلمحف ةبدز 3 لاق ىنوءغف ممل أهو ودخل دق اسراف ني تيتاف ت يرسل

 | ةقاث هعم لجر ى يم هنا ( تقرسام ل ) ممحاصب اوهذو قلاعج ولو هي

 01 قفح دق هتيآر دقو اع تاعدف اع.مح اد اال اقف ةقانلا ىلع وهو لمحو '

 هيف نوقرسي اوناك يذلا عضوملا وهو مصقلا يف هتيغف هدةسو هتالغ للا تذخأف تردف |

 لامع تالخ تردو لما باط يف يضهو هتاحار لقعو لزْف هلمح رب يلف تفتلاف هبتنا مث

 || تبن دقو يب مكذ اكف اوتكسا لاق اذكه نوكت ماتغ كيو ةبدر> ينال اولاقف اهتقسو هتقان

 / تفىرحم يف عقوف ءاشر ةمطق هناك مهس ىنءاج ذا فقاو انأ انيف تجرذو اسرف تررتشاو |

 | هرحت يف مهس هباصاخ- مورلا ازغو اسرف ىرتشاف ةرصبلا مدقو بان كلذك ناكف لاق اديهش

 | ناك مب لامتف ايف تت كتصوصليف تلد نى 5 ا طاظشل اولاق مثدهشتساف

 / ل كرأف ةودن هل تاكو اهيلو وهو ريثك لام تاذ مع كنب 4 ةرصبلا لهأ ن 2 لحر نذل

 ةرصبلا لها نم ينغ لاسر اهيط# ناكو انا رارض دحبأ نم 0

 | ةلح م ىلع ودلب ناك اذا تح جح صالاىلو نأ مث مث هلم اهحوزتنا رخآلا يبأو هيلع تحر

 '01 0 | تريش اذا قافرلا لزم وهو مارس هل لاقي لج ةنم- يبرق اهءاذح ةرصللا نم
 | تدحرخو طاظش لاقاءط#ناك ىذلا ل جرلا ت>وزتفهربق ىلع ديشو ةسبارب نفدف ىلولا تام ٍ

 ظ تذخاو مهتيباومان املف اولزنتح مهتبتاو مهعمامو مهترصبتف عاتمورب مهعم ةرصبلا نم هقفر ١

 | ةرق ةليا يف كلذو لاق ٍينودر>و اديدش ايريض ينوبرعضو قود ةوفلا نا مث مهعاتم ن م

 ْ) مث عنصأ فك تاقف موقلا لحتراو مط توامتو انايرمع .ينوك رتف ريثكو لق لك ينوبلسو '

 ىلع تددس مث هس ف تاخدف ايرس هيف ت رفتحا مث هم حول تعزف هتباف لجحرلا ريق ترك ذ |

 ]0001و ارنا د ىلا لحرلا سنو لك يب اتدأ نآلا ىف تاقو حوالإ

 | يمحي له ل جح نالف ربق يلا نازنال هللاو هقيفرا لاقو هلع فقوف هف انأ يذلا

 ْ أ ايلا نم فيسلابه لع تحرخ مث حولا تعءلقف هبوص تفرعف ظااشش لاق ةنالف عضب ن آلا

 تساحف لقعي الو كر بال هيلع ايش ةغم ههحو ىلع هللاو عقوف اهنيمحال ةب كلا برو ىلبتلقو

 | انام يراه سمعلا علطم دق !مهجخو م همم ناكدقنو بايثو ةادأ لكاهيعو ! اهدلع

 | الم ناك يذلا تيلانأ مط فلخيو ةرصبلاب سانلاثدحي ةعسأ كلذ دعب تثكف اهب توحي

 . هنمنوبجعي سانلاو هنمبره مث همؤب ى ىف ةئفكو هباسإ هريق نه هيلع جرح ةأ رملا جوز نم

اك مهم ك>حضاف ةصقلا فرعأ 30 هقدصل ممم قءمالاو هيذكلا مهلفاعف
 ّْ 1 لاقاند زف أولاق بحجم ل



 يالا ارجو ا 14 1 : ١

 ١-2 0 اذاعي "لبا »ب ُ / 5 "1

 ادا 7-7 ا

ْ 155) 
 ريس ير ب يح ع تك

 نلاوالف هقرسأ أش يغتبأ قيرطلا يف يثمال ينا اذهنم قدحأو اذه ن نم بأ عديزأ انأأ
 لور دك 00 سنبل ناكع 5 0 0 حعشو و كاان تدعوا

 اذا يتج هتقتساف اع تلقأ مان اذا 2 ةضفرو لاق 0 0 تقتل مف هرذحاف هيف

 ةمونأ نم طعدسا نبع ا هنأخف راما َتَذَحأَو ةنداَو همذ فرط تءطق هب تزرب

 دقل يرمعل لاقف ةلئدلو معد فرط ىلا رطفذل كلذك رع اك درا ركمو و راخعا بلطي ماقف

 ةتلطلل هلو نم ىتبام عب - تذخأف هب فس نافوخ ايراه نيو ردا: ينعفن ول ترذح

 | ةرسعبلاب ةارمثلا نم الجر جاجا باص مث مولا وبأ لاق * يلهأب قطاف فتساو را

 | لاط بولصحال لوقي هعيسف هئماندقهيلع ههجوب لدقم هئازا لحرب اذاقديلا رظنل ايشع حارو

 م * كنبقعيل هللاو مرج ال لاق صالا ظاظش اذه اولاق اذه نم جاجحلا لاقف بقعأف تيكرام

 ْ ( بورلانب كالام ضم ينارعالا نبا ( لاق ) هناكم اظاظش باصولزئاف 0 بوما هارد

 ا لى هنع "فاك تولل ىلع فرشأ اءلف هقبرط يف ناسارخ نم نامع نب دعس لوفق دنع

 امهفلوقي ناذالاهو مهيب نمدموق نهرخآ لجرو بتاكلا
 * 7 دم يا هبارب الزئاف توملاثد ىلحر يبحاصايأ

 هسفن أهم لري هذه هنادن .صقهي وم لقلاقو ن .الاىلا فورءمكانههربقو هانفدف كلذهلزنم يفتامو

 هيلع سانلا هدلو لودام ىابلاواّسب شع ة يالا هلاق يذلا ةديعوبأ (لاق)

 .كتروص
 افاحتم اًوحؤح اهنع مفريو * اهفحم ملظلا تاب ةسضرب اش

 ايلايل انيدلواث ما بكرلا عم * نعاظا تلاق موب اهنم نسحإب

 ايئادرو اهدرب الا بون الو * ةرق لبالا را لامث تبهو
 ايلاب بولا جما تح لوما ىلا * اهباسش ند ابيط يدرب لازامو

 يفةبابسلاب ليقثىفاث تايبالا نميفاثلاو لوالايف حرس نال ءاننلاو ساحسلا ينبدبعل رعشلا

 يف قحسا ةمنض ىلع هلمع ليق* 0 قراخن عيابلاو ثلاثلايفو قدح-انع ىلسولا يرحم
 # حئاروداغ لاملانأ يواما

 سانلا ىلع هتقلأف ريمع ز نوب ىلع هان ءاقلأوةئم هذ اهئ نالاقل كلذب هداكو

 هريغىلا هني معي ال نم و هتةيقح ذ هفشك مهري ديشرلا م ماب ت>

 يملا نبالهنا هريغ رك ذو مهاربال هنا شيح رك ذدقو

 قحسا رابخايفربخلا اذه تحرش دقو

 ل ىفب ديع راخا هلوا 0 ءزحلا هيليو رع ا 5 ,ا م
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 د يناغألا باتك نم رشع مسانلا ءزملا تسربف ا .-

 يناهيصألا جرفلا ينأ مامالل «*

 هووح

 ةناضقاتم 5 دو 17 قدرا سل 8#

 هللا دبع نب دلاخ رابخأ .؟

 هيسأو دما نب رد رابخأ 6

 هيسنو يجر طشلا صفح 5 يح 5

 سمش دنع تذب ةميما 11 ا و د ين ابنلا ديوزعت ف ىلا 7 07و

 هيسأو ةماصمصلا نب كلام رام >أ مع

 هبنو صربالا نب ديبع رابخأ م45

 هنسأو مورم نإ نب ةعيبر رابخأ ةي6

 مهرابخأو بزيد نيلزاناا دوهلا تفنن نفد نا ضو راح 3.

 هيمو لاوءسلا راخأ 54

 نالحملا نب هللأ دنع اقع ٠٠.١

 هتيم دير فرشالا صك راخأ 1

 هيسأو سوت 0 ٠ ا/

 ا ف تلا راخا 4

 د رحل نا

 هريخو ساو بسن 7

 ربدملا نب مها با راح ١غ

 ٠7 *طا لب | ىلع دنه نب ورمع ةراغ ىأ ) بورحلاو تاراغلا هذه يف ربا ركذ (

 ةيو.# راخأ 1"

 ةيرويتطلا ةديع داحأ 15

 ةقدص نإ دمحأ راخإ 1

 ةلغو نب ثرحلا اا ١س

 هنسأو رفعح نب هللا دنع نب ىلع راخا ١

 هيسأو ةئلع را ذك

 هكدنو لكلا نان 141
 هيسأو كلام ينأ ل |ة٠

 ىف

 كتم و ' لنضينيسلللاا لل
 1 ملك 1 4



 ظ ظ

 راخخا ١ دس

 هراخاو ريهز بتدسا ١م

 هيسأو بلوت نيرقلا رابخا 0

 هيسأو بررلا نب كالام

 م ا :



 0 ع
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 0 0 ءزملا ب

 ب 0

 يناهمص الا جرفلا يبا مامالل ظ

 مسلس للسسي

 )ا اءزد نررسغعو دحاو نك نو رمح ءزطا وهو 03

 هه بكم سا لول

 « هنزل ةطوفش هيلا عل را

 ( نيماجفلاب رخاتلا رتل ىماس يانا 1

 د

 و ةيويدخلا ةناذيتكلاب ةعدق ةخسن ىلع لب وق #
 كلذ رص

 دج جحا
 دل ا

 ) يطيقنشلا دمحأ خيشلا دات داآلا حيحصتب (ّ
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 4 اي ىنبدبع ا جم

 نطل مهو نتاحسملا اوني ءارتشاف ر ءّلا يف اعو.اعم ايمجحأ ايبوت و ادبعناكو م 2اس ةقي

 نادود ب ةماعلا نب كلامنإ ور+ ل كييهس ن ةناش نب ٍساحسملا ةديبعوبأ لاق 3 يفإ نم

 | يندبع ناك متاع ينأن ىاز را دمحم نب ماه نري يف ةديبع وبألاق ةعزج نب ا

 ا كلوش هنم هريغ هتس>ح:دأ 5 هنس>:سا رعشلا دل اذ ناكف ايمحتأ دوسأ ادنع ساحسحلا

 ا
 نمتاملكب لثع هنا لاشو هي هنلع هللا يل< ي لا كودو هك هللاو ا ديري هللاو كده

 " انيدح لاق روصنم نبدحأ انثدح لاق نابزرملا 0 ند 0 ةيوزوم ريغهرهش

 | عقال ي ك1 1 رع دير يلع ةملنم نبدا انادخ لاق سوم لب نسا

 .ءرحال فاسالاو تقلا قا © هللا لوسراي ركبوا لاقفايهات بيشلاو مالسالاب ىف 1 لاك لسو

 أ دمع لاقد يغبنيامو رعشلا هانءاع اموهللا لوسر كأدهشأ ركبيوبأ لاقف هقيطيال لعجف «ايهان

 - نع لجر نع ةءلسنب دامح ن ع دوبنلا ةملس ين نع دادش نيرا ىنع وملح نأ
 0 ةفلخا نأ ( انريخأو )ةمح ل دبع مسانأ يلذهلا 1 2

 1 لوب هداوسيفو يثأو وحلا قير 0 ساح سلا يفإ ديعناك لاق مالس نب دمت

 هشاذكسملا نعول سالك ملاكل# ينناو ىداوس يناوثا ريضامو

3 - 
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 ىلإ نب دا اند لاق لع نب نسللا (يرتسا) ناصلالا ى * صرف هت يديد |

 0 ندحتل ناكو ساح ملا ىنب ديعل يريب زلا هللا د هع نإ بءصم يفدشلأ لاق ةمثيح | ّ

 قرولاو للدالا مام راجفلا دع *« هل نق ساحسملا ينإ دن راك

 قالك را ينا نوالادو-أ 3 ٠ امرك ةرح يسفقأ دبع تل

 ماكت ام: و ناباىعالا ضع 0 لاق رهام يبأ نإ 6_0 يرمساا ينثدح مرئالا لاو

 لوس وهو ءادذ ادئار 0 مم رمل سحبملا يبدل هبا |

 هنانب هلو ىثبطاك < هلاان انج انك ثيل أ |

 ميحسدشن أ لاقم السنبد# نع ةفياخ ولأ (انريخأ) كل دعت رعشأاب 0 هللاو عاش راق |

 هلوق باطلا نب رمع

 ايهانءرالمالسالاو بيشلا ىفع * ايداغ 5 نا عدو ةريمع

 لاق ءالعلا يبأ نب ىئنرالا /ينربخأ) هيلع كتبظعال اذه لثم هلك كسك تاقاول رمت كا

 نوشجاملا نبف سوي ىلاخينثدح لاقزيزءلا دبع نب كلم ا ديعينئدح لاقراكب نبرييز :ا| اندح |

 تر رشادقىنا نامعىلا ب 7 دنا ىلع نافع: ناحل 1 ف ينأ نب هللا دنع ناك لاق |

 نعاشلا ديعلا نعأ ظح اف هددرافهيلا ىل ةجاحال نام هيلا بتكف رتل و ايشدح امالغا أ

 ساحسملا ىف 2 د ةاريشاف هدرف مهودمب نأ عاح ناو و مهئاسنب بدشنتي نأ عيش ند تا

 ىنأ نب هللا دبع ناك لاق نودٍحاملا نبا نع ربا اذه يعازملا 2 ميهاربا ىورا 1

 فاخذ ن دمحم (ينربخأ) نق ع ناو سه عاج نا هيف لاق هنأ الا ريبزاا هاورام لدم ةعيبب 0

 نب دع نع ةفلح وأ: هلا ركأو ةدع يا نع ىاقلا 0 ركب ونبأ نادك لاق ٠

 هلوق رمح ساحسحلا ينب دنع دشنأ لاق مالم :

 يئادو نم اباجر ىوحتو ىلع * ممسك ينو افكح قدسوت كك
 0 دم ينثدح لاق قالديصلا رفمح نب دمحم ( ينزيخا ) لوتقم كليو كا 8 لاق | 1

 2 قب دنع دشنأ لاق ةشئاع نبا . نع ىمعخللا هك قدحسا يف 200 لاق مناك

 برشلا ىلع مالسالا تمدق ول رع هل لاقف # ايهان ءردال مالسالاو بيشلا ىف وك «* هلوق رمح

 لاق :ةيش نب رع اند الاق ريصن نب بيبحو زيزعلا دبع نب -دمحا( ينريخا) كرا 51

 ساحسملا ينب دبع نأ فيس نب دمحم نع نوع نبا نع مصاع وباو ذاعم نب ذاعم انندح ا

 قدحسا انثدح لاق فاخ نب دم (ىنريخا ) هلق ىذلالث» ثردحلا رك ذو اذه رم دشنا 1

 ساحيسملا ينب دع 5 هلع نإ يعمصالا ينحا نبا ن>رلا د.ع انثدح لاق دم نإ

 لوش هحبق يفو بولا كلل

 ليم ريغ هللا هارب هجوب # ةودغ نيينراحلا ءانتنإ ع كلبا

 ليدلق ريغ ناك نا هنودالو # هقوشب تساو اءاك ينلويشن
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 | هبررتشنل ساحعسملا ينب دبعل نافع نب ناَمَع ينأ لاق ماللس نب دم نع هفن اذ 2 0 2(

 ظ عبش أ هل ميرحال سعاشلا ذا هب ىل ةحاحال لاةف هذ هو.غرب نأ اودار و عاش هنأ اولاقف

 هشرط يفلاق ىل>ر اءاف هريغ ه ارتشاف م ماع عاج ناو هلحأ ءاسنإ بدشت

 ارهش انب يطملاراساذا فكي © هللا ع 1 ضع املو اقوشأ

 0 م كفا يلدا 4 سلو اكلامي 308 :كامو

 ا رو مو # مكفيلحو كلام 10

 لاق - تح مهتاسنب بشي ناكف هودرتداف هل اور اذه هرعش موغأب ملف,

 بيطو شارفلا نكم ىلع قرع * مكضعاب ةعرك نم 8 دقلو

 م علا ةيعنب كلا دبع ينثدحلاقر 2 زلا انثدد لاقءالعلا ىأ نب يم را (ين ربخأ)» واتقذ لاق

 مهئاسن يف رعشلا لوش بشن ةودريسا|ءلق اهفدازوةياورلا هذه لثع ن وثح الأ نب, ف سوي هلاخ نع

 | ةللغ تناكومال ومحب 0 0 يذح افك او ءار نم ءقرخلأف

 ٍ عبرت , هحيحول لاح لك 14 رم م ماقسلا ديرب اذام لوشو

 عست# حانقلا يف هلامأ *« | مساحم نهم باخ يجن ربام

 عدبلاو لاما هيف دئراف ا و

 ' عجوأي ب يا اه © هلتاق ءادفلا ىغسي ناك ول

 0 ىذلاةديبع وب |لاق لاق مرثالا ةريغملا نب ىلع نع يرماعلا ر * , اانةدح لاق فاح ند( ىردأ)

 ا 0 مناكو عوب رين رييصىنب نمةوسأ سلاج هنا ساح سلا ينب دبع محعس ثرددح نمانيلا هانت

 ميحس لاقف نساملا ءادبا ىلع ةيلاغملا ةهثو باشا قشب اوئباعتي نأ لزغتال اوسلح اذا

 سناكملا نهقانعا تنح ءايظ *« اذنيقل موب تايريمسصلا ناك

 - (1) سءانريغرظان نععقرب نمو# رازم ءادر نم انققشدق مف

 1 (؟) سب ال ريغاناك يتحكاذ ىلع * مقرب دربلاب طئيدرب قث اذا

 ظ ءادعضلا سفن” عحطض ا اءاف هيف مان يع راذا ناكناكم يفهل ساحفهالو٠ همنا رعشلا| ذه لاقامل هنا لايف

 رداصلايفتنأواهر " ذب# رضاحخلا يف كلام ةرك ذاب لاق من

 01 نيالا كلا مائس لثم « لفك اه ءاضملك نم

 ٠ | هلتق ىلع عجافهب بارتساف هقطنميف جاجاف كالامهللاقوا:ءاكهيف ناكيذلا عضوملا نمهديس وظف لاق
 | نماضر طلي وهرئا ىفعي وهب و” ضف ماقف هيدا رباع هتريذا وهتنداخ هتتحاصهللات حر ءاملادرواملف

 بص لوفر لعن 1و ايهم ةسل قاهرتك ناك ابكيم

 5 ىق> كيلاود#هلثمدراابقشدرب قئاذا#ي ورو(؟ سناعربغ ةروكمي ةلفط لع يورو 69

 1| هنافكيلاود ىف دهاشلاو ةفاضالا باب يف نويوحالا دهشتسي ةياورلا هذهبو # سبال ريغ انلك

 راكلا هانئعمو هب صوصخم بطاخملا ريوص 3 فاضم ىنام رداد



 امرغم كبحب يسمأ نم ةيحن © اكن يأللا ىلع مح متكتأ
 امر موقلا ةئبااب انكر ناالو «*: ةسد تبا نا نيكل 0

 افيده ذو 2 ام ىلا © اهءاردخ نم تزربأدق كلث مودا

 لاق ليق'ينانيكملا يحيلهيفو يطول ل وأليقث ضي رغالءانغلا |||
 اءلكت نا اهلهأ ىثخ 0 « اهنا ةاطقلا يثم ةيشامو ١

 ايدلا راش مهيب انيدح 0 يننا كريغ واي هص تااقؤ

 انرصتيدل ليالااذه ش 00 د ا تراظاو 8 تضفنف

 امطحم فوقو ماسر 5 #١ ورم بايثاا 0 ىفعأ

 وظن ةياح هيدوجم تدب مْ ةدوم تراع 0 ل ا املف هولتقيل هب اودغو لاق |

 ْ لاقو اهم ملا |
 جرفملا ءايقلاك امف كتكرت * ةليل برايف ينم ىكحضت ناف 1 8

 لاق لتقبل مدقق |

 بيرق تامملا نم ةاحلا نا * مكتفي ال ديعلا قاثو اودش ١

 برطو شارفلا نكم ىلع قرع * 50 0 دلو

 0 يتاأو هيف ىتاأو دودخا هل رفح هنا بد نباركذو لتقف مدقو 00

 ين ادملا ن نع هيبا نع ءقحسا ن نبدا ان”دح لاق نضهزالا ينأن ١ ديم نبدم ( ينريخا ُ ١

 ّ ا | محأف 6-0 هديسل ناكو ة ةرح ىمسإ سادسا يدع ناك لاق يلذهلا ركب

 00 ادد | 5 0 0 اسس -- 0 بصعو لمفف شوا َ ١

 رداصلا يفثناو اهرك تب 4 رخال رف رفا ير
 ردخالاو مداقلا ةط أ ةلاثثخ هارد لكان ا
 اذه نا اوماعت مول لاقو ءاملا لها ىتاو هه>و هري لو فرصلاو انأعل اذهنا حيشلا لاقت |

 اونو مهءاج املف كعوط ند هلق اولاقف لاقام مهدشناو ريذحا 5 دقدبعلا |

 باوص اذهنا اولاقفءاملا لهادنع اهرذعا ل يتوعد لاقذ تلعفو تاق هلاولاةف هيلع |

 دعومىلعيلاف ةنالفالا اميصأ دقالات انعام ك.فامع املالهااي ىدانفا وممت>١ دغلاناك املف -

 نم سانلا نم نالاقو سادحسملا ىنبدبع محس دي صق نمهيف ينغياممو # هولتقف ودك امال

 موا

 0 صنت مسدس تا
 تت

 ع

 " : هريغل اميودب |

 امنا نلك ى ى> ةدسحاوو نإ اعبراو كل يش ند نء.ج

 اناع الصن نيقباام ةيقب ين دعي مايا ى مقا نه ناقاو
 ا
1 
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 1 ش امأد دئاوعلا ضع اا الأ »* هءادنحغدق ن هاضل ىص ندع

 نهنليقاو هلوأيذلاو ناندل يدم ند هد وا يذلاو 0 لْصتلا ن 1 ءارعالك نان هنف

 ةظحح (ينري>ا) وهنأ يرداالو 4 هذه هيشإ سلو قحسالهنا ياشطا ركذ مايخحلا يمقأ

 انادرو اهدرب الأ 0 الو نإ ةرق لدالا رذا نا ترهو

 زوي ىلع هاقلاو قحسا هب ديكيأ © ارو داغ لاملا نأ ىوامأ * يف قحيسا ةعنص لل< ىلع

 هن يع يت> توصحلا رادو ةييدمز و نمهنذ>ا يلوةفهنع تائساذا اهالاقو ىدع ةيداءلا ريمي

 مهنا هاضرب نعل 34 ل هلك هينغت توحلا اذه: نأ 3 كليو قحسال لاف ةقيلخلا

 نالف نع داع زحل نمح لاقف توصلا م هانغ نم ىلع لبقأمل ةصقلا فشك هلنمضتو لعشي

 زو# ىلا 0 لك نم تو قى ةصقلا نع 0-2 كرب 1 مو كر 0 0 دا هيقلق

 قالطلابهل فا ريمع ىلع قح-ا لخدفةيندم زو نع هتذخا تلاقف كلذ نع تائسف ريمع

 هقدصإو أ هنوادعومدك كرترالو هرادلذ دب الوادي ا هماكءالنأ ناعالا ند جر<لكوقاتعلاو

 ريق راختو ريم ةرضخ قلاولا 0 ةصقلا نع ريم هقداصت هتصقو توصلا اذدو لاح نع

 قحساب هداراام لطبو هيفنإب الح> لجخو كلذ مفد اقراخم نكي

 تس وص

 يلكشالو ىاوه ن 4 اسلناتدب و # ك4 5 تدق تاس أ ةنالع

 1 نم كلهأو تدب نم تأتي * هود ليح ىذلا تدبلا اهم الأ

 : 0 لوهح لمر هفو هنناغأ عماج ندم رصتنبلاب يروخام قدس ال ءانغلاو لم لس وفشل ا

 قحسا ن دا نع ىدارلا ى * نب نيسحلا ( ىنربخا ) ُهَنَس رط دج ملو ةيولعل نع

 هيلع هللا ىلل ينلا ربقل ارئاز ةكع نه تجرد لاق ىديعلا مهتم ىنثدح لاق 5 نع

 اذه يق واح 3- 1 توصا منتو أربع قوسأ ةيريو> اذا ةفحملا قوسل يلا تك

 : رمشلا
 لها نهكلهاو تن نمسا ان * هنود ليح يذلا 2 تبلا اهي الا

 لهسلادرانلاب عاطس وا كلظو * ةذل كلوحو تدب نم تناانب

 يلكشال و يأ وه ن نماسلن اة هو نر حا تاق تام : هناللث

 الل رار ا ةلكلا ةاق وللا ةوكلا كلت ىرت اما تلاق ةيروجلب رمسقلا اذن نمل تقف

 2 تدل نأ ول تاهه تلاق ءامحالا يف هل؟ انوا رعشنا اذ_ه ضم كانه نع تأااق اهار |

 كل اهل تاقف اهظافلا ةقرو اه 01د[ ينأف كلذ ناكل هتليغ لوطل عج نا

 عمسمو قو 27 كم تلاف ا نيو تا 0 اةياعلو اهريضخ تدقف تلاَقؤ ناو ا

 ىد قي ا 3 ل اهنداف 00 قا طا رهط ىلع زرخلا عل مسا ” أ سمعا اذاؤ لاق



 تاق ريخ ةئباخ نه له هيه هللا كايح تالاقف كلا هيقايام 0 نم يمس همأإ اه تلاقف

 هاو 0 تااق ا 0 اق اهوبأ لوب كانك تاق ث ا عال

 لدم اا 11 0 34 اهلعل تاقف 0 اهاياف تلاق اهسفنب يه لب تلق 0 ١

 تدحتسلف تلا كمأ لوقا نامت اهأ ةيراغإ كافل 00 اهدنع كاذام تلاقف اذه أ
 تنك ناف اذه لكك يف تاو ملا نمىحتسأ ينا ت تلق نأ تلات تلاق كدنع اش تلق .

 لدحر ىلع دعنا هللاو ال كطاس .نوك 0 ىعالا نوكت نأ 03 1 ءيننو ىتنأ 3 ١

 هحو ىلع مالك ب عأ ىلع هللاو دروف لاق ىاعم اه نيلأ ةلَش 3 نبيا ةقذم عال او وح

 نع الا دبا كبرقأ اليا ًادوع هللا يطع ءآو كيلا هيف نذالاو كجوزتأ وأ تلقف ضرالا
 تاقفدعب هدع ناتو ديبالا دعالو ًادبأ ةدارإ اذه يف ىل نوكت ال هللاو اذاتلاق كيدارا

 ةنس نيالا نم ان عم تضااز قارعلا ىلا يم اتا كلذب تضر دقف ١

 اعر تناكف ةريثك  اناوضا ةيدلاللاأ ندتملع دك تيوتا كا ارباع تءمضام
 اممم اق لاق كتم ويدلا لع يد . اماف هذه كيناغا نم ينيعد تلقف ا مشن اهب تعمير

 يردا ام تلقف مانا 2 يت> يدنع 30 ناو ان دلأ تقراف : يح كلذ دعب ءانغ | موص ةعفار 2

 0 ا هذه ثيدح نم بأ 2 ثرادح يمس يف راد م | | :

 _ دالباا يف ةفوط ىارلا وهو # 5 ينأر نأ سانا اهيا
 #«  داوعلا ةيشم قيراطلا # يدر“ لياتقابو ىلاوعلا

 يدان توص بيحتس لفحح © يلع مرصرع شدجمبو 0#

 م دارمو ريخ لل اهلاو * داإو فدتخو ممن نم
 داو لكحيف لا.ملاك يمد « يباخ قابلا تراساك م اذاف

2 

0 0 
 - ل , 000 1-1

 ١ سو

 عير انا 2

 دامعلاو يال رح ساك - يعوق ريح قس م نا

 يلع_.بولا يرحم يف ةبام بللاب لو لقت فا.قخا ىصنلا دمحال ءانفااو 0 نب نا رعت |

 اذه 0 هل> ان ٠ يذلا 0 رب ) ليخأ 0 هباتك نم نأ سنأ ويل هيفو قحسا نع

 نعو يبارععالا نبا نع بح نا نع يركسلاب 9 ع سشفخالا ناماس ن عرش |

 3 دس ريثعأ لوحا عمت نب ناس ناك لاق مهريغو ىلكلا ن 3 ورم ياو ةديبعا

0 

 م

 موهعض أوم 50 كَ أماق ريمح ن نه لاقالا مهو هموق هودو مو هيلا لذ دف. ش :امبا ديدش |

 مهدشنأف م هادتلا تت

 داللا ُق فوم كار | وهو © يار ينار نا ساناا اهعا

0 

 مه

 :” ١ كماراه
 هنو زمن نا ند
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 نآك املف هتينط ن1 همحارب ف كلذل اودعتسا 3 لاق مث فن ١ تض. يتلا تايبالا و

 غلبي ' ثدح دالبلا نع ٠ نغابال لاقو مجعلا ضرا ا َىَح سانلا, هعسو جرد ةيالث دعت

 فاخو ة هيموز. غلب قد برغملا ىلا ىض» مث ناس ارد ضرأ يف مهب لاحق ةعئأم لآ ا

 1 7-0 تألاق 2 هلأ طاش ىلع راصد اذا قى قار لا 0 ىلا لقاو هل و 9 املع

 انلابعو اندالوأو ادلب نصا قرفنو اهلك ضرالا يف فوطن اذه عم انرامأ ين فش انام

 :عوجرلا يف كاخأ ماك هل اولاقو ًارمع ءاخأ اوملكف اندسب موماع فاخم نم يردن الف انلاومأو

 قخأ ا انيلع ككلمتو هل_ةواف اولاقف 1 كلذ نع 0-2 وه لاو ريل هديب 0

 ا( 1117 الش ال نأ فاحأ لاقف كمودل ارظن_نسعاو لقعا تناؤ:كشأ نم . كلل

 ل 0 عمجأو مهلوق ىلا جان يت> هولا وف يدب ن نع كلما جرخو يخحأ تا

 ةعح شق ريمح نم كلما بهذي ا اذو ل لاقو مهفل ةلاخ هناف نيعراذ الا ماك هنخأ

 هيلع عجأ ام نيعروذ ىار اءاف ككذم دان هتلتق نا نيعروذ لاقف 8 لتق ىلع نوقابلا

 ناكم يف كدنع هعضف باتكلا اذه كعدو:سم ينا ورمءاي لاقف ةموتخم ةفيحصب هانا موقلا

 هيف بنْكَو ا

 نيع رير# تدب نود كيده س 2 مول 1 يرشا نم الا

 نيعر يذل هلالا زد * تناخو تردغ 3 كيناق

 طاسو هيف كرابي لف كلم ىلع ىلوتساوهلتقف هشارف ىلع منان وهوماخأ ناسح ىتأ ًارمعنا مث
 لق ام هنا مهنم نهاك هل لاقف فايعلاو ناهكلاو ءابطالا لأسف مونلا هنم عتتماو رهسلا هيلع

 مو م هدالاب خ اوه>ربا هلو ه ىلع يبول نيهح ءاسؤر ور لاقف هموت ُ الا طق لدحر هاخأ

 ىلا صاخ يتح الجر الجر مهلتق هلتقب مهنءهيلع راشأن م لش م ىلعحف يخأل الو ىلإ اورظني

 لأ 1 نيعروذ هل لاةفرشلاب ن او نيعريذ
  لاقاذه تنعبو كيمو و هلق يفام كلغ ىأ

 يد بهذ نيءروذ لاقث هدم مف باتكلاب اعدؤ كدعد وتسإ ىدلا باتكلا يف لاق وه مقو

 هارقف هب أف لعفف هلطيف م نأ كلما لأس مث اطألاب راشأ نأ ترصف مزملاب يذخا ىلع
 لاق يناحصأب تنس كتيارام تيشخينا لاق مزحلاب تذخا دقل لاق اهارق املفناتيبلا هيف اذاف

 / 5 فونت هعيتط ورع ىلع يثو ىت> هيلع تفلتخاو اهفارشا لتق نيح ريمح صا تتشنو

 ١ ًاقساف ناكو 0 ةاشود هل لاقيناكو 1 ىلع نودسأاو هلّدَقُو زكا مملا تدب لها ما نكن

 | كمر مانا طبل اذا ريمحتناكو م طومف كولاأ دالواىلا ثعبي ناكو طولموق لمع لمعي

 1 مهلا هسأر جررخا مالغلاب ىلا ادق ىلع فرمشي اف نوكي ةبرمشم هل تناكو هب عفرملو ْ
 ا ٠ ساني مابطرا هب جدص جرذ> اذاف اماذو حوكنملا ةقا نكات نوءاطقف كاوسلا هبف يفو

 ١ .ىذلا وهو ساواوذ ىهس هبو ةباؤذ هل تناكو ساونوذ ةعرز [هنف 3 انامز كلذ كف

 | مدهو ليجالا قر> ومو يراصناوناكون ارح دو دخالا حاصوهوف سوي يحسأو دوه



 رحبلا ضرتعا ن .ىعلا ىلع اوءلغ املف ىراصت مسمال ن .,علا ةعيملا ت ْرَغ 10 ندو ا 0

 نك دحاف او ازك كي لعذ دقو كلن اك هل ليق ساو وذ 5 اءاق قرغف سرف ىلع هيحتقاو

 لسداد نوه هس رت حا دل ورا

 52 3 0 1 يعاد هيف يف اولا ل 0 0 هلمقف هنطب 3 8 1 53

 ىذتساأ نار الا تل اقف سايب مأ 2 1 او-اصفةعرزلزنو هوارقممسؤد |[

 دق وهاذاؤ هيلا اوس نس | 1 ناطاسحلاهأ اماف اهك رف هتقان ىلا ءاحو سايب مأ ب بطر ساون |

 تعمتجلو/ قسافلا كسه نط انكر اةنا هم كر هنا نأ ىغذبام اولاقف ةعرز اوتأف لتق .

 0 كام و ن* نام هلا ريما ا
  5وص .٠

 امرقلاو حوذلا لاير كل ع 5 ضاعت مرا
 ااينطلاامئاماظ نه باكلارسصببال# ةيدنا تاذ ىدامح نم ةليايف

 امنذلا ,هموشيح ىلع فاي تح # ا اهيف باكلا حب دال

 لعل تع خاهأعن هلو يلعس ولان ل نبال ءانغلاو يدعساا ناك نب ةر 0 :

 رعأ هللاو يطسولاب ليقث قاد هش نأ سيح ل دوا ورع وم مالكي لعسوأل ١ ا

 4-3 1 نس هل دايخ 1-0

 يماللسأ لقم عاش 34 نب ةامدي وان دق ا همسأ قاب ائيلا عش ملو ناكح نب ةرص وخا

 نكورملاي امهات خالف قوز رفلاو د رع دق 0 ةيومالا ةلودلا ءارعش نم 1
١ 

 000 لاق ىلعنب نسحلا 0 ماعطالاو :رخاتلاو سد نودع وهو 'اداود 0 رم | ا

 فرشلايف هّئاوي ءا ركمااوبأناكو ايخسناكح نب ةيص ناك لاق ينئادملان رعزارخلا 5 نب دحا |
 ىحانر اادربب الا ِكلذيف لاَقؤ دايز 4سم د سانلا هلام ناكين ةرم بجنأف عبرا اىفب ,نئاعيجاعو 4 ا

 : : مقافم ن 4 هموق 1 فر »+ هلاع دو نأ عز 57 تسد : ا

 مراخلا اناث : 0 ىلع »* ين او_ةلع ذا موقلا ءامد ناك

 متاح م اهعأ 3 كاده بقاعق # يدالا يف ناك نب|تبقاعتن و 5

 مس : ينب ءأ رعش ضعا لاققف ريعإ ةنام ناك نبة ص رحنف ةاشةنامع | ركبلاوب أعتفديزدقاطانلاق |

 ا 1 و * داوج يم 1 يرش 1 ١

 ةكباقلا ام #2 0 موقلا لاحر كناا ىهض »+ ناكح نب 000 ل يفهم ن نع ةديبع 2

 ذاشةي دنا ىلع هممح وءادبا ىلعالا عمال ءادن نافةيدب هيف دهاشلاوةم رفالادهاوش نمتيبلااذهو(0) ١

 ) نورمششع ب يناغالا 90
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 | هعم هيحالس ىتبو هلحر مهلا اومض ةيلهاجلا يف برعلاب لزن اذا فيضلا ناك لاقف اذه يف

 | موحالسو نافيضلاءالؤه لاحر كيلا ىمض هنأ ا تطاخ ةرم لاقف:تاببلا نم افوخ ذخؤيال

 أ هحالس اسال تيبي نأ جاتحي نم اوسيلف تايلاو تاراغلا نه. نماو سيف يدنع مهناف

 | ناك لاق سنو نع ةدبع ينأ ن ء متاح هلال كل رد نا نايا دع( رجا )

 | ةرم هل لاقي مع يتب نم لجر هيلا م ماخف ريبزلا نبا مايأ ةرصبلا ىلع ةعيبر ينأ نب ثرحلا

 لوقي ناك# نإ ةرم ًاقنأ هيلع مكسحلا ءاضما دار أ املف الخار ناكحم نا

 ادصقا كسحلايف راج مامااماذا * اذ ءاضقلا كا باع
 ادغهب كردنم ويلا هبصت امهمو «ظفتحاف مكحلا ىلع ف وق وم كن'و

 ْ ادنوملا ريمالا سأريف عطقأو « ينالا نيمالا 1 م يناف

 كضار ىف تيرا طال لاو امأ لاقف» تانسالإ بسك اف اعد يزل نب عضم يلو املف

 نع ى# نب نيسملا ا هلق نم هيلا سد مث سش هب نحو سَ يف هعطش نأ لبق

 ينأب هل لاقف ضيرغلا ىلا شيرف نم ليخر ها لافي نع عماج نبأ ن 0 نع دامح

 | لاق وه امو لاق هايا ينيننت توص نع كلأس 1 مكان حاف كك لإ تاو كنا

 رعشلا اذهىف كرز

 د هغدار كسملاطااخ نارفعزلا 3ك *« هضاس قزارلا نول برست * .٠

 | ناكحم نب ةرا رعش يف كننغأ نكلو هنعنلا ىنتهن دق تودلا اذه كلذ يلا ليبسال لاقف
 هلوق هانغ مث هنقان مهلا رحتو مهزنأف ةئاش هلل يف َكلح هقرط دقو

 ابرقلاو.موقلا كلير كيلا يمض * ةرىغاص 0 تلا ةيراي #

 رعشيف,هتلمع ان كينغاسو عرس نب ديبع نم هتذخأ نل اذه ضيرغلا هل لأق مث هب رطاف

 ءانغ من ةئلمحا هيورو رعشلا ذه نزو ىلع

 (ةلابر ءاقتياوبدحم ءاع نئابيف « مهلبأ ال ضيفب ن 7
 . ايذشاصعلاز ود 0 * هلى حتر وظلادالب , نه هب تءاح

 ْ لاو هك ةكم مدقأ مو يلهأو يضن كندف هل لاقف هسأر لبقف يئرقلا ماقف

 | خباشم ضع ينثادحو فرصنأ م م الياق كلذ ناكل كَم عمسأو كارال اهلا تدمدق مْ

 مهانأو ماقأف هدالع ميش انآ مال انور نودع نيل ينأ ىلع لاحد ه1 ناتكملا

 2 م ذع.وب سيعلا وبا مهانغو اوبرمشذ بارعثلا مدق مث اولك اف ماعطلاب سييعلا 3-3

 تورم

 ايداق نهلإ ىلا تيار .ءادغ“ » ةمزعو اريصتيطغأ ال َبمالأ
 ايكأب تلظ ذا تعدبأ دقكلن أك * حزام ةبكف كينيع رصتعت ملو

 | نافع تمفدناف * ةرغاص ريغ ينغ تببلا ةبر اي * لاقو هتراتد برض مث ءاشام نسحاف

 ايسش ةح.حصلا ةياورلاو )0(



 ها ذكموب [ مانع نكد ةموهس م نسحا لق ءانع تءوس ف لاق ا

 هع توصلا اذو ةمسأ م

_-_ 

 سس وص

 ايداغ نال ىلا ترار ةادغ # ةمزعو اريصتيطعاال تمالا

 كاب تلظذاتءدبا دق كن أك * حزام ةبكف كينيع رضتعت ملو
 اراوم وفك هملالا قاتلا 2 مدل 0 اي تريصف

 ايواسم تشملا نيبلل كءاكب * ىرتذاكدنععمدلاردق لجدقل

 هباتك نم رصننلاب لوا ليقن ةئاب نب ورمل ءانفلاو » هل رمشلا اذه نظاو هلئأق
 و0

 تس وص

 قرافملا ضا ىع ل نشب * ينناف يا نات لس نم كن ناف

 3 0 ندب # 0 ؛ نورهمأ ىر "ذبفكو

 قئاوخلا تاعماللا ت«ريصاو * انرودق ءاتشلا يف ىلغتل اناو

 نانا هيفو مههاربا باتك نم نحل ةيرملا نب ماشول هيفو قحساو سنوي نع هابشالا ةليلق
 يلع ولا ل 2 يان ًاضر |ىلذوال هيف ا شدح لاقوشدحو تاعي ع لوا ليق# 24 بتاكلا

 هه هينسأو ليدعلا زاخأ 1

 ثراا نبىنش نبةبلع نإ رباح نب ةعيب رن, ف وعن ور#* نبدوسالان نءم نبج رفلانب ليدعلا

 ن باه نبطساق ن ١ لآ ءاو مرو نوب عل وأ بءص نب مل نب ل ةعدر نب بايمااوهو |

 ةعدر ن١ ثردالساك أ باعلان اك دي .عوبأ لاقوراز: نب ةعب ر نب دسأ ن١ يععد نب ىحهفا

 امسا داو> سرف لكان اهل ليق ب رءلا تت نم لت ناكو لاقهيلعباغو هءلك مساببةاف ل نبا

 ىعاشلالوةءهيفو روعءالاه:.مس دقلاقو هينبع يدحا اقف مد ال اذه كسرفناو |

 لآ ن م قمح. سانلا يف دءالهو د مهبأ ءادب ل وذ يف نءهر »*#

 لهذلاب برذت لا اًثمالا هي تراضف * هداود نيع راع 0 ىقيدلا

 جامعا مرج م-مماو ةوذا ةينامت هل ناكو ةبومالا ةلودلا ءارعش نم لقم سعاش ليدعلاو

 ناكو ثرحلاو ةءلس ليقو ةلدشو ةداوسو دوسا اسراف !سعاش ناكو مهنم نايبش ىنب نم

 نيكرولا ةفيفخ صوءالز عنج (1)
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 ا سس تاس سسس مسُسس سس سس سسوس سس ومال

 مهسمأ ريغب مهل مع تنب جوزتف ًارمع يمس مع نبا هتوخإو ليدعال ناكو انمرد مهعأل لاقي

 هنوذإو ليدعلا تثوق ًاغباد يعسا هإ دنع هعمو ور+ جرو هونريضل هوؤلصرو أو.طنو

 نيفاخت "يش يأو دوسالا اهنبا اهل لاقف كرش نم هللا ذوعأ يفا مهءأ تلاقف مهفويس اوذخأف
 ًارمع اوقل ىتح اوقلطناف انا اوماق امل رقارق ونح ونحلا اذه ىلع انفايسأب انانح ول هللاوف انيلع
 هيرضو فيسلإب ةيرض ارمع برذق ةداوش هيلع لم اوباف مهدشانو مهم ىعذ مهار اماف

 داوس لاقف هل>ر عطقف ور#

 موقنأ الق ماي ال ا + لحرب الجر يرتشي ن ه الأ

 رح "لتقف ورم لهو الحر 0 لد غباد ليش 0 3 0 غبادل ورم لاقو

 أ ين > غباد بهو أوقرش 5 5 ىلع ا دعلا برضو كا مهم التف مواد

 كلذدع ليدعلا جرخ 3 22و 0 لإ دعال يئادشلانامعنلا كب ةضار ىوادف م ع ||

 لم>ف يرتك | دقو مَع |! قيرط ذ>أف 1 هس اح[ اح نك اكاد نأ د) ليقف احاح

 ققح هعش قاطن او ملم وهو هتلحار ليدعلا بكر غباد جرخ اذا يح دصرلا هيلع ليدعلا

 لوشو ل دعا رءشا 6-1 باكرلا لؤي ا دلل هقل

 راع نم رايدلا را مدا لهو نإ راق 6 هَ تر أ ىعحاس راد اداب

 رايوالا 0 4 نم ند حر د راقلا ده اقع 0 دقو

 ا تمدقتو اديور يثع غبادو اديور ريسيو هفر دال وهو ه ريع هيلع سيخ ليدعلا هةدعاف

 تقح 00 دقل هللأو ليدعلا لاق 5 نيثئح يداون ع هدعارب نأ ديرب عا تم هذ هلبا

 لحرلا 3 4 : ذا ىح ةثيعل عناد لمحو 3 ريغف لزنف يف ديعاو لح ر || ربغأف 32 ىلحر

 لوب امنأو احق هتلحار 5-3 5 0 قى هب رض فيلا ٍليردعلا جر

 ؛ ىللغ ةيصل ' ًاران ناك ناو د ًاغباد تتسدلا تالح يرن 1

 ظ د كام ع نعمات # هعو رذنلا ل نيح ىداو

 ش هيف لاقف نالا يزئملا ةموثرد ا ليدعلا ناك ناظقبلا وبا لاقو

 1 18 نيلوالا يف الو ثيدح“ * اهل نكي ملذا نالح يي جاع

 مقل اياد رات وم" لكي مو ما ا ارح

 : ميرغ رش رانوالاب كلافو 0

 : انو هيف دوقلاب هيلاطو فسوب نب جاححلا ليدعلا ىلع غباد ىلوم ىدعتساو اولاق

 :: جاححلا يف لاقف ةَنماَف رصيق ىلا ا مورلا دلب ىلا راص املف مورلا دلب ىلا جاجا نم

 3 ضل ىع تاحانلا يدب ال طاسإ »* ينلانس نأ ا م جاححلا دب نودو

 صضيحر تاضحارلا 3 ءالم نإ اهسأ رعب ناك هاما هماهم



 ) "نم 2 : 0 4 + 3-0

 يدنع هرخاوكدنع هلوان وك ثدح كنب زغالوا هين 3 دكف اجلا .رع

 لئاقلا تنااد لع لخد|ال 0 هللاَقؤ جاححلا ىلا رمصبق هب ثعبف

 ريمالا اهيا لئاقلا انا لب لاق كنم ص هللاتءأر فكف هى يناانت نا نم»جاجحلا دينودو

 ليبس ىلع جاجل ناكل * اهبامشواحا يماسيف تئكولف ظ
 ليلخو ىنطصم مامأ لكل # هفيسو نيئمؤملا ريما ليلخ

 لوسرلالضلادعب نم سانلاىده# ام اك :يتح مالسالا ةبق ىنب

 ديعانتدح الاق ىلهملا رصن نب بدبحو يم © ينربخا ) هلاميف غباد ة ةرد لمحو هيف نا ١

 نعرفعج ن 1 ديبع نب رفم> ينريخأ لاق يوذغلا ةيطع نب روصتم ينثدح لاق دعس يفأ نبدا |

 بجحاملا هرجح هيا راض املق جاجا دب ري جرفلا نب ليدعلا جرذ لاق يزطقيلا ناهع يبا أ

 اذهب ىلواالو ينمربك | شرق تالاحر دعب ريمالا ىلع لذ دي نل هنالاقو ليدعلا هيلع بلوف 1

 ليلا نب هز ىلا اجلا فر نعل ديل كار ل ١ 1 تا بالا [] ||

 حتفي فرعا, ىدزالا يتفلابابف * هباب لخبلاب جاجملا 0 نثل
 حسا مراكملا يدباتاعج اذا # هلام لقام ىهدلا ىلاسال ىف

 حرخو وط ست ءادعالا ىلعير>او# تو>ام بوف رعلاب دب هادي

 حرسيس اكيشو مهف ىنغلا ناب # اوئقت نولمرملا هاناام اذا

 رآاب راو مهوداشي #« هبا سارح نيفقاعلا ىلع ماقا

 حفتت سانلا ىلع هايطع ناف *# هفىعو ريمالا بيس ىلا اولمع

 حرطم مز>فورعملاودولان م * هفكب دوك نم جامك سيلو

 نيسمخب هل مف ىز.ح يف تناو كلا لصيال هللإو كمدب ترطاخو اب تضع ديزي هدد |[

 5 جاجحلا لئابح كقاعت نا رذ> اود ءايلعل قحلا هل لاقو سارفاب هليمأو مهرد فأأ |

 ةظفحلاف جاجحلا غابو لحرف انه لكم ىلع كلف م اعلك يفىلا ثءباو هنجاحم كنجتم |

 احا لاقوهنافف ليدعلا باطوديزب عشق ||

 ظ ضي ىسع تاخانلا يدبال طاسإ * ينل لأ نم جاححلا دينودو 1 ١

 »ب ينلانت نا ند م جاحملا دب نودو #* كلوق يندشنأ هبا لاف كلذ دعب جاححلا هب رفظ مناف |]

 تاق يف كو ريمالا اها اذه لقا ملاقق | |

 ضيفن عولضلا ءانحا نيب اهل * ةفي>ترمضأجاجحلا ركذ اذا ا

 جاجحلا لال ينايشلا ورم وأ (كاقز) لنشر هنع افعو كل 0 لاقو جادحلا 9 |

 3 مهو لئاو نب ركب يناذ ةيلا بره ناكم لك هبامنو ضرالا هتظفل ليدعلا بلط يف

 لوتقم نأ مط لاقو د سمع مهبلا اكييف كم وتيتو لم قش ناييش وب مم تدل ندد |
0 
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 ا اذكل 2 حصص صاج ددتسم تعج لحم هدم متع رو دس تن حمم جس ع يصل ةجطال ١ وم دج كسل ب ا تاع هاجس دصهوتا»

 هلم كعوتن نو مغار ال جاجا ن نكلو هللاو الاولاق برعلا نعأمتأو اذكه يناو.ا ا

 تعدتحاو يف ماقأفانل كمي نأ نينمؤملاريمأانلأ اثو انعم هل يمأيف انداحن اوت يفك دقفانب احان »اق

 اهلثم رفغيال ةيائح كيدلع امي ائيئح دقانا ريمالاامب أ هلا واقف جاجحلا ىلا لقلاو نب ركب هوجو

 طاسملا تكف تيتاعامأو تنأ كلذ لهاف .ترهو امافكلا اًنهبأب انيفلاو انماسةسادق نكءاهو

 مواجرأ ىلع اوماقف ليدعلا قسافلا مرجالا مرح 000 توفع دقلاقو مسبتق لداعلا كلاما

 كنتم ردكتال نأ تيأرناف 'يشىف هايلوأو هتعاط لهأ ىلع يننتسبال ريمالا اهيأ كالثم اولاقف

 | نيب لئماملف هبءوتأف-هللاهحبق هوناهف تاعف دقلاق بم نم لوأيف ليدعلا“ل بمتنأو ءانثتساب

 لوي ًاقنأ يدب

 لطلو لع كحل نال 8 هاش واجا انو تنكواف

 لوس رلالؤاادعب نم سانلا ىده# 537 يح مال_سالا ة ةق ينب

  لوقع باتكلاب ضاق هللا ىلا * همكح الا سانلا مكح راحاذا

 ليلخو باص ماما لكل * هفيسو نيئمؤملا ريما لياخ

 لوزي هع داك اكلم تدبو # مهم ةفيلخلا هللا رن هب

 مهاع ماهالا هللارمدن هبيوريو

 الراسي نيك لأ نوت كومت © كلاح ندرالا فنا دك َتناق ْ

 لوكن بحما_ع مهما © مهعالب ءالبلا باحا تيزاحو
 لوول فر دقوللارك اذ »تكشف فارملا نارك لصو
 لركن لانكا نوهوم لزرع اوصاف داع ىبا ماا تقذا
 لو_ خو ةلاحر نم بئات5 * هلو>وكاذ 7 يرطق نمو

 ليزاو هب لوزتنم ريت تنا © تان فسوينبا باب تتااماذا

 لوقا فيكسفنااتيأتاام اذا # هدخو يفر ريغ أيش تفخامو
 0 لوص, نيخجاحلا ةءاظىلع # احبداسنالاو نا نيلقثلاى وأ

 أ اهعفدركذيو لاو لئابق حدتلاقف هءاطع هاطعاو هلضرفو تودق كلىلوا جاجحلا هللاقف

 لقف اهب رش هنع

 لياكو ةبايص دعب تو_2و * يلذاوءحارتساو يناوغلا مر

 لجاصصو ةلكا نيب نر «# ةوسأ قيتع ىول موي تركذو

 لفاق شبع نامز نسبل يتح © .هلالظا يف نهب ميدعلا ضل
 لظاوع ريغ نوف نلطع اذاو # يرئام نسا

 لئاقلا مهسندخاو اهلا قدح #* اننيرا نهدودخ نان اذاو

 نئايز نوعا

 ىل: اقم نبا نحءلعو ايصلا الا 2 2 2ع قر ىئانمرو



 ( اف )

 لطابلا كح نيلطاب ريو«. اهلجال باشلا ةيدرأ نسبا
 رك ذو ىلا يجي اباور نم يطول ليف ىناث عرس نبال ةعبرالا تاسالا ءذه يف هاذا |

 جيرس نبا ىلا يملا ىحي لوجنم نمهنا ناشط |

 لماش يش لضف كسارداوسو * ادق كالبج نايا ولا طل

 مهيأرو مهم كلحأ كارو
 انتيار لايدلا تلواطت اذاو

 انيب رازن ينبا تاأس اذاو *

 موكو 5 ركب 5 تبدح

 تيتو انقل نرد اور
 لزم مح نم سراوفلا نا

 هلوح دحسإ جاتلاب م 1

 مهحام رن ذلا:ةلاغت> 2

 اهاوأ رفويسلااورهشاذأ موق

 مهيدق لثا مهب تر 2 ناو

 منيل نبنلا ةلمثا :دالؤأ
 ةيداع ةروس 0 دو

 مهعينص تددعاذا رازفلا ونبو

 لئاو ةئنبا باغتب ترن اذاو

 ءايلغلا
 قر نباو نامعالا ىلع واعست

 مطاحر لود نري تابرقللاب

 6 "اك خيرسصلاو جوعأ دالوأ

 ايشلاىلع نهموزأ دعب ناعشلبب

 ةونع دنه نبا اولتق مه مو

 نك ناو نكسر:

 هكا وا

 51 اور نا ءارعشلا لهاههو

 هما دحتاو نود هيأ نجح

 عدب مف كوللا ىلع راجأ ىتح

 هطهرو ليذولل يح لك يف

 , نيد لمع

«* 

«+ 

 نب

+« 

*« 

*« 

* 

+« 

 ان

* 

 نإ

 نب

# 

*« 

*« 

 آن

* 

+« 

*« 

*« 

*« 

 ان

 انز

 نإ

*« 

*« 

 لذاك اباشلا عمن وكل دقلو

 لواطتم اهقوف نعرا عورشب

 لئاو ينبا ل يتازنمو يدحم

 لئابت اوفدرأ لئاف نب

 لعاف ضيا لك ةباهم مهيف
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 ا [ رثغ نذخاو آنفلأ 31 8 نهدر مارك ضيب

 | لءاوع ريغ نشعو كولملال ثم * هطهرو ليذطلا نم نخانبأ

 لح ين ىلا شيج يف ههجو ناك جاجملا ىلاوم ن٠ لجحرلليدعلا لاق أ طا ا ور ا

 هنانو هلام باسو هدب 0 هلبا قاتساف هءاع رده / هنه بره نيح ليدعلا باطي

 هبوب قاعت 2 و هيدب نيب اذه ءالوءو جاحأا ىلع اموي ليدعا لذدف نواح ذخاو

 لوق. اشناو هلع ليقاو
 «؟ 7

 ايهذمر حا لعاقوط الو اراوس © 0 نولح يقانب تبل

 نوملح يراوطات لس هيف ءائغلاو يتانب تءاس رعشلا يف اذكه

 ايربر سناوالا ضيبلاب لط.ت # ام اك ين ناذ الا يف نع امو

 ايضخم انا وا قتع ةماسق « اهدودخم ير' نا الإلطاوع

 ايضنت دق هؤام ليغ يدارب * اهناك لادح نءنيرلاتككف

 انمي نايا و اياموس ير ل ةرخ لك ع نع توقايلاوردلا نم

 ظ ١ لو لع ندم ملو ءاعد * بجي يف نينمؤملا ا نوع

 ةبامسلاب لقت نان يناذمطا يبيصنلا دا تايبالا هذه نم عبارلاو كوالا يف ىنغ

 دبع ىلا يكللا ن ا هس يلع ولو ا تان لوأ لَه هن اممفو قحسا ن ء' يلطعسولا يرحم يف

 | باصأ يناببشلا ورم 6 سابعا نب هللا دسبع ىلا يعاشطا هبساو فافدلا محرلا
 ليدملا لآقف ناج هل لاقي لحت يب نم قحر فتأ بالا يب نم ليدعلا ظهر نم 7

 ظ هل اودع ناكو كلذيف

 « امنت نا نيوهب مهل * كلا نراهن ربل
 املطا وهاذاءادعا سانا ىرت © ام كف هفنا انعدح نحو

 اعد ا رشا|نم طرف نعمانك رئ د اعلاف اراكب زابج فنأ أواك

 | اعاط نزلا يكرت اسنو اراكب * ممفونأو مهشيأ ن :رم دقاعم

 ا مث اقرنفا و اهمطقفنإب رشب اهو هيغاطلا ىنب دحا عكو دبع اًضيأ ليدعلا طهر ناكو لاق

 | ديورابج فنا عطقب رخفب لوالا رعشلا لاق ال دعس نب سق .ىنب يلا هوبأو ليدل فرع

 نب ريبج نب ريفع ىلا حاف مهب كلذ لعف ن٠ نود هدبو هشا اوعطقي نأ اوفلح مال عيكو

 "الاب لم نينسق نب مثج نب دعس نب د.ع نب ةيواعم نب هللا دنع نب ةرم نب لاله

 كلذ يف ليدعلا

 عداخالا ميقتسم نعلا لشا # هسار تاشام دع اًمنكو تكرت

 عداخلا يفرجحاو لياذلا ماعط * ١ 50 لافالا قزو اهبّيرشت

 | مهقح مهطعاو كموق فصنا جرفاي ليدعلا ىنأ ْنِب جرفلل دعسس نب سبق ونب تلاقف



 د ا ا وا ا

 ندا 5 ْ] 5-6 0

 ةيغاطلا وب هن رصف ث را ىنب نم نالحر رانيدو فاقو نب ناس> هعمو خرفلا مهلا 0

 نيرفنتسم اءمهوف ىلا رانيدو ناسح ع.حرف ةرصبلا وح هب اوه>ونو نيلحر !| ٠ ند هوعزتناو
 ريمي نيعيس ةحا 1 مم يرتشاف الحر مم« او ردا ةيغاطلا ينب بع - يف ريفنلا ىرال ما

 كلذ ىف ليدعلا لاقف هقلطاف مهند خرفلا 1 ُ 1 0

 عئامو لكم نين رفاايذ دهع ىلع د مهراك كاوتش نإ ناك ُِف لازام

 » عراوش حامرلاو ماقملا مائل نإ مآ و رض انك اودقنتسا مه

 ا عئاط وهو مكلاج ذك خرفلابو »* ةرددغ ناس>و رانيدب مر دغ

 عباصالا نو ل كَ 0ك تدحبصال دعس نب سدق و الولف

 علاطو فاو ناريجلاو ةمام> مسبع مشملا نانو )اس الأ ا

 0 ليدعلل محلا 3 لاق لاق ىحضإلا رع 0 يثاير !| م لاق ةمادق نب رفع> (ينرخأ ) 1 3

 . كلوق تيأرأ خرفاا
 قرافملا ضي رع يل ضيبال « ىنناف ا نانخا نم كت ناف

 هكرمش' وأ كسفن يف تككشفأ ليدملا هل لاقف اذه تلف نيح كين يفك ام ا

 تلق ني>

 يردد نم ام ىرد هلل * ئرعش يرو جاوا 0

 ينايرلا انثدح لاق يعارلادمم نب مئاه فلد وبا ( ىنريخأ ) ايحتساو مجنلا وبأ كسماف |||
 نب كلام ىلا ةعيبرو دزالاو مه تعزفف ةرصبلا نم الام ةيواعم يللا دايز لمح لاق يتلا نع | '

 لاملا لمحي اولاقو هب اوثاغتساو هنايح ىف بلك ىلع اهبعام> اك هي هيلع ةعمتج ةعيبر تناك خيبت 1

 اطاطسف برضو هدرف لاملاب قداف هيلا سانلا عمتجاو ةعسبر يف كلام بكر ذ ءاطع الب قضو ||

 ف اولباف اولمحي نأ نآلا مثشنا لاق 6 * مهءاطع م هافو يح >- سانلا ىف لاملا قفاو دبر م اب 0

 يلا هلى الام عمج ةرصبلا ريب زلا نب هللا دبع نب ةزمح ىلو اءاف فري كلذىف دايز هعجأر

 كلذيف خرفلازب ليدعلا لاقف دايزب هلعف لثه لعفف هبا واق كلام ىلا سانلا عمتجاف هسا ٠

 اكس امو نانع )ا وهد © ةنالطا اق اهيل اك

 اًريبحو نيع رادازاع ماش لذا هدد كالا 3 فانتا قا

 ةديصقلا هذه لوأو |[!
 ازكفم ايرَخ ىبااع تالظ» ةيشع نكس أ نم كلل نها ظ

 ارقبعو ليغنج نميثمام اذا © هناك ازالا ىحرتننم لك ىم
 ا ا نءاصوخ ةلصقم * اهالك ىلا_بال 'اياطملا يخيم ١

 نب لع ينئدح لاق" تس نا نب هللا دبع انثد_ح لاق ياهلا رمصن نب سبح ( يف ا ا !

 يأ وبأ يدج ينثدح لاق يسقلا دبعم نب ةمصع نب ةدبع ىنئدح لاق ىئابشلا نسا |
 ا 2121 17 2 ت0 نا 5 20 ت0 202 تال 2 ه3 4 2 اج اد ا د1: دس تا تا ل تتج  ح صسسس ح سس اموال اتا عسسل تمص عر مس يع هس
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 ل قرح لاق' كاد هتفاؤ ٠ 36 ا سا رف ان ا هل تاقث 11

 ع د قَدزرفلا تدقل لاق عيفش نب ىلع هدد نع عادم با نع 0 0 سارف

 ىد>ح لاق ةمادق نب رفء> ا ءلل قوز رعشلا عئاض هن | ىلع خرفلانب ليدعلا ين و

 ا1لاق ةيوارلا دا نع يدع نب ميغا نع قحسا نع يعازلا كلام نب هللا دبع نب دمم

 خرفلا نب ليدملا لاق 1 جاححلا مدق

 لئاش ال نم لك ىديو ناهي * اعاف قارعلالهأاي نعل اعد
 ليك اال رافت اله هع قدا ماجملا رج دفا
 لئابل هيلع كح اطفلا وحك م,ءواض نيب موقلا قدح هوفاخو

 لح>اورهئمريطلاو بقرص ىلع # هفرط باش يزابلا حبصاو

 ضرح>هنكلو الكلاتف كحدم هنا لوقن اولاق نولوقتام هبادتال هتغلب دقو جاححلا لاقف لاق

 لاقو بره ه. اج دعا و قا رعلا لخا لع

 ضيبم داؤفلايف مظع كري © امنأك يتسح جاجحلاب فوخا
 ضي سع تا انلاىديالطاس * ىنلاتنانم جاحط ادب نودو

 نير تالسافلايدياءؤلم 8 :اءارس ناك مامسشأ ةماين

 لخدو هدب ةمقر ذ>او ركتتو اطساو ىتأف ضرالا هيلع تقاض تح هبلط ىف جاجحلا د

 لوقي اهنا هيدي نيب فقو املف ملاظملا باكا يف جاجملا ىلا

 ناكم لك تاودح دقو كرا * اهلكض رالاين تقاضاذانا اه

 يتارث دصت نا الا كتل #« احايتيعشوا نالميفتنك ولف

 هقنع يف هدب يف ناك نارزنخ بيضق يولف ريمالا اهيا مأ لاق تنا ليدلا جاجحلا هل لاف

 ثيح بهذا لاق كوفعالا طاسال لاقف ضيع تاحكانلا يدبال طاس هيا لوش لتعجو

 انثدحلاق ساركنب ميا نب دما انثدخ لاق ناب زرملا نب فاخ نب دمم ( ينريخا ) تش

 متود نب ثريوح ا نب , ديزي نب بشوح ناك لاق نسانع نبأ ع نع يدع نب مولا نع يرح.علا

 ركسعيف رزيللا رن و ماعلعلا ماعطا يف نايرابتيو فرشلا ناعزانتي يعبر نب ةمركعو ينادشلا

 لاق رت# يىلوم راسي نب زيزعلا دنع مدقو لاق هدب ةعسا ةمركع باغإ بشوح داكو بعصم

 نأ بشوح داك دق يق هللا هللا هل لاقف ةمركع هاناف قيقد نئافسب هيقفلا ةبعش مأ جوز وهو
 اأو كلج لاقفاا ير هن لثم هنق كلو 'رخأتب قوقدلا اذه ىنعبف هلا ينبلغيو ينياعتس
 يفام.شل هلك نيحس.لاب ءاجس من هلك هوئحمف هلك هندععإ مهرمأو مهب هقرفو هموق ىلا هعفدق هابأ

 تافأواءلط تح .بشو>:سرف ىلا اهوبرقف ةكءرب ءاجو ٍشيشحلاب ي يطمذ هب سعأو د ءهظع ةوه

 نيحملايف اط روت يت س رفلا اهءدتو نيحعلا كلذ يف اه وقلأيت ا واو يالا هومر مث

 بشوح س رفاوكر.دأ نإ اامنملا رسشعمانا ا يف نوديصإ 57 موق جرخو اعيمح هنف ايقبو

 دححع جيش د حس مح ص سا مح ص سس ع حسم تمم سس
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 ٠ه )(

 الا هلم نيبيام نيجملايف قير وهو نعرفلا ىلا اًواجو رظني ىر ًالاندحا كسلا يفق ٠
 نبليدعلا لاققبثو> حضتفاو ةمركع هباع بلغو لابحلاو 1 الآ جرخأ اهههقتعوةلار |.

 اممب رخفيو امهحدمي خ رفلا . 1

 ارحب مل اذللا سانلا ايتف امه * بشوحو ايف ضايفلا ةمركعو
 اريمحل !نم لابقالا الو سمر # اههاني مل اذالا سانلا ايتف اه َ

 صعاشلا لوي بثو> يفولاق ٠

 نشاوح نم رولر مآ متاح نم لاملاب 5 ْ

 0 دادف انيصرا 00 ع رمش قا يدفنأ لاق م وهو موي يش

 خرفلا نب ليدعلل ةندشنت لوحبلاو لدفلا نيب النغ لب لاقذ ذا ا مأ نين وما رمال

 يبسا || ا
 ضيف وهف فرطلا ضغعجارو# هبيشم لبق ضيبلا بالط نع اص 1

 :رط. طع نيفاقملا وأ للا ف ينقوريو ابصلا عرا مليناك

 ضارم ضارملا ىتاي اذا داؤف * هباحأف يوه 0 هل يناعاد

 ل ع كلفه 6 ةييقشسا تاشاك 1 1

 2215- لاق يدسالا و (قرخلو اهظظفح رت هب اع اهرر ع لو ف م يل لاقف |

 يردحملا مجم كلامحدمو ة 5-2 لأ خرفلانب ل ل مدق لاق ماللس نب لي .٠ نع يثايلا ||

 مداني ناكو تام نا ىلا ام لزب 2 كلام هك امم ناكو م ااه 5 ةرصلناب ماقأف هولا

 هرب قدزرفلا لاق ناحطمي و قدزرفا |[

 لكلا ا الو أئدق »#ئ ةلياح ليدعلا لح ل تدلو امو

 لئاونب ركب باوبالا حتت هب # هرازا هادي تدش ذملاّر امو
: 0 

 هس ومص
 دوز امبامح نم يندواع »* دحاام مح ءاهدب 5

 لقا 5 ينناف اهاون فرص * تطحشدقوا م>حيفدواع

1 
| 

| 
|| 

| 
 نعذلاو عزفلا دوزلاو عم س ل دحاو وهو امح اهب طلو جا ام انك يأ دحل رع هلوق ا

 أ ا

 باكلايذ وروعل اهم | :| ةيوارلا داح ٠ نع ةنانغ ىدع ل ميلا ناو بكا |

5 10000 

: 
 ا

 0 0 لاق تن كلا ساولإ 0 دي ) نرخ
 2 ىلع تل لاو يح الا نع كينع نب

00 

 1 رحيضل رمغلا © نزلا ةّدش د ىكلاو تا: !ذاةاَهدنمق هيلا ف رصأ ىذلا ه>ولا اهاون فرصو ا

 | ةعاج يارهنا ةديبعيفا نعقحسا ر "؟ ذوينادشلا ورمعوب او ينيسألا ز « ذاذكه يلذبلايغلا |[

 أ ورمعل موضع اوريو يغلا ردصل مهضعل اهيوريف 2 مصقلا هذه يف نوفاتحي ليد ده ءارعش هس نم

 ١ لف سرف اف قرغي ةريخ نوكت نأ كلذ نم ابجعت سانلا جرت ةمركع ةريخيف قرح دقف |
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 م7 ةيساو يغنلا رءص راش 0-١

 ا اذه ليدهنب دعس ل مكن ثرححانب ور<عنب مخ ىئب دحا ىلا للا دمع نإ ردعص وه

 | هذهيور نفثهرش ةرثكو 4 ةدشو هتعال ى ءاا ردصب بقلو هيسن ن. هندحوام رثك, ا

 | لجروهو مهرواح ناكءادمرلا ىنب نم 00 دعس ةعانخامف تيدا نأ ركذهل ةديصقلا |

 ىلع مهثعبو يغلا ردص هارف مهو>ا وهو ىعاشلا مئلايلال ار احناك هنا ليقو ةنيز» ينب نه |

 ْ لثا.! اا ركذي ةديصقلا 5 ارذص كلذ غلبف هراثب كاوذألاو ينزملا م هراح مدي هّيلاطم

 لوشب اهفو ءانغلا امف ناذللا ناتيبلا اهلو 6 و

 دحا.هب ىلا مخ لبقا © الو نيدعومال ادءعتسلو

 اودمر مهن 10 موقلاو * اهرقحا 3 00

 كك فودلا# يني رطل لاند ا يذلا ينزملايف

 دوق هلاف يسب للتقا « ناو ءادفلابف هكستما نا ظ

 000 73لواتإمحاسايبم دحا ولك باجأو اهالاق دئاصقو تاضقانم اذهيف رثايبأ و رخصلو |
 ظ 'مهاربا نبل دنع نع كبح ةديع ىنأ نع مرتالا (م>و) اوكا يرد .ةزه رتل و

 .[| اودع هيلجر ىلع ودعي ناكو ليذه كيلاعص 1 يغغلا رد أ مع "الا ناكلاق ىلا

 ا 0 اودبصأيت > ريخصو 0 لرخار وه جرذل هللا دبع بيبح همشأو قدلنال |

 | مومسلا اهتسيأف ءاماهمف مهطتبرق طب م وهو را ديدش فصلا ا موب يف عاطسلا هللاَشب ْ

 ظ نأ ىلعل ةبرقلا نم برشا هيحاصل معالا لاقف شطعلا نه 00 اوداك ملح اوشطعو ْ

 | نؤيفتي مهفاوطال ءام وهوءاملا كلذىلع ليدلانب ىدغوت تناكو كناكم ىنرظتناو هللا درا ظ

 هدب هف هلو هسوقو هفيس عضو كفو امام يمي لبقاف موس ةيمر ردق ءاملا نع رخاتم لخي |

 اولاقف لجرلا نورننم موقلا ضعب لاقذ المتثم اديور ينثم موقلل زرب املف هيحاص نيبو |

 | لجرلا كلذن نوديرام م ط كاقف هف عاف يتفلا قا مهضعبل اولاقم“ ةلسعن جدمىنب نذعب هارت

 د ميع اربدم ضوحلا يفهسأ رب ير ٍنَح يذع لقأف انآيفع سلف هوعدف برش اذا كل ١

 0 اديور هس رط يفعجرو هنا داعأمل ءاملا نم هسا ًارىلع غر ذأ يور املف ههحوب ظ

 ١ لاق ةهجنو تيار, ليف اؤلاقف اللاق ردسئذلا لبرلا كف ع لهعاملا لع نك مولدبعب |

 1 اودعف رخأ موس ةيمر رادقم ءاملنيبو هئب راص دقو ءالا اذه اولاقف ةفشلاقوقشم ْ

 هفيس ىلع مو مه زجعأف هودر ا هوي غافاودع هلثمموقلا يف سيل ةئذح هللاَش لجحرمهفو |

 أ كلذ ىف ١ع 'الا لاقف مهوزوعأف ةعم أريصق امهب حاصق ةييحاصت نم مث ا هلسو هسوقو

 تاتا ل نود ءادهد# ا موقلا ضار 6

 ب>ءاص تعدو الويئرا * اللف ل ند ثتد.رفو
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 ندد - اوشن هاجم عع نش د“ يا سابا حي

 دك كح دهفياس فون

 مك

 بذكر يغىرْغاوادهج < لك 5 نورغي

 بئالحلاب اودمو مه 6 هزدعل ار 1 يخأ 2

 َّت را تبرحدق * ةيرضذ عق و تيدخو

 بغاولاعبضلاوبئذلال # اهب مهدي_ص نوك أف
 بلامثللو بائذلاو ةبرملا ريطللو أرز 8

 يف انايف اهلل ةازغ يف ورمع وبأ هوذأو يغلا رخص جرخ ميج اولاقو ةليوط ةديصق ىو
 هنري لاق تاش ة.ح ورمع ا أ ءاخأ 00 نير

 بضاهالاب هليروب ثدح ىلا © انملا هقاس دقل ورمع نأ

 كااوملاو انملا قوس اه يأ * ةميقم راجو يف رحج ةس 1

 تئارطلاو قرلا ع مح هتلثم # هب تقيس هدعإ قاغا 1 5

 0 000 هدلا ثدسحي امم كلذو

 يبأ نم افوؤذ | ممدقي هموق نم ا ف يغلا رخص جر ةديبع يبأ نع مرئالا لاقو

 اوطاحأف قاطصملا وب هبتردبو هباحأ هش رظدن ا نم قاطصملا ينب ىلع راغأف مثلا

 لاقف هب

 هيضاسملا ةلخبتلا يونج لها . *.ةيواعب وت ناتات نايزل ©
 هبزوأملا تائفلا يركشرساب م يام سو طهرو

 : : لو زجمربو موهمري لعجو
 ةعاربلاو دحلاو ىدنلا لها * ةعاز> و يباح نأ ول

 *  ةعارملا هذه ن نم أوم * ةعارقلا رقبلا دول>. 0

 مولئاقب وهو ًاضرأ لاقو

 اللا نولمحي هوجولا ضب © الجر ميرق نم ىلو> نأ ول,
 الزغ اونوكي مل هوجولا عفس .* السرو د و

 كلذ غلب و هولتق ىتح مهلتاقي كزي مف لاق ىعس نوهأب م,اسرىلعو ةدشو ةدحب يلوعام لوقإ

 هيئرب لاقف مثلا! أ
 نائيق لام ردد نهدلل ناكل # هدلتم دنع لام ىهدال ناكول

 ناوءالوطقسإال ةعركلا واد ةيلكتلا تاكا نإ
 نانتش :رغ لج ةنسرلا نام قدرا لارا سس نا
 نارقأ عاطق ةيهل_س باكر #* ةياغم ٠ عانم ة قى ءاقر 4#

 # نايتف ناح رس ةيولأ لاج #»# ةيدنأ داهش ةيدوأ طاه

 يناهلا لبك ام اذا نيلئاقلا فهتكي وبار ضلادج اذا باحصلا يمحي

 ناقرأ حطت هيتطلر يف ناك « هلمانأ ًارفطم نرقلا كرو
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 نائم ريغ بوهو دالتلا ٠ نه # همام سفتلاداكت الام كاس

 7 ةراتخلاو كلا قد ورم 0 قو

 ىركسلالاق ليذه نب ناب نب لهاك ينب ذا اه نيدرب نب صاعنب نالجحعلا نب ورمع وه

 هب داطص» بلك هعمو يرام جرخ امنأ هقرافيال 3 535 ٍ لاق هنا ةديبع ينأ نع م 3

 .دلكأو نار 3 5 تناوق 3 ضع 2 4 - 9 0 يب 6 ناكو لاق وذ

 اونا انئداح لاق شفخال ا ناماس 3 ىلع ) قرا دقو ( ةباورلا هذهيف اذكو هلق مهفت -.ءداو

 لذفملا ن ء ينارعالا تا نع وديع ينأو 5 اعالانبا نب عا بابح نإب د# نع ق6 3 كيعس

 دق ناك هنا مهطاحر نم ناكو يلذهلا باكلايذ ورم ا ناك | ولاق ةاورلا نم مهربغو

 هيلعو اماع اود دو دق ابلهأ ناكو هت ا اهمحأف 9 ةحيلج ْمَأ اهل لاقي مهن ن و ةأرخأ قاع

 هوم مهم ًايراه رح اق اودر 3 >4 اورذنف كلذ 0 أح نأ نا د وبلطو

 ريسإ وه انف ءاماط ةليأ َِق ةددش 00 تجلعتو ا قح هرأ ىلع مهو كلذ ممول

 قيرطلا ىلعا نمانلا ناو قي رطلا هللاو تأطخأ لاقف هني نع ًاران ىأر ذا قيرطلا رهظ ىلع
 لاتئدحا هعم سدل 5 دقوأ دق لدحر اذافحيصإ ناك دقو اهانأ ىد رائلدصقو كَشَو 5

 ملعف دسلا لاق ناكملا اذه مسا اق لاق ناودع نم لجر انا لاق تنا نه باكلاوذ ورمع هل |

 يلطصت الو برسشتام 0 تدقوأ مف كليو لاق زواحن ال ؟ىث دسااو الفدا كلغ قولا

 يف اهاقن دقت 0 هل جرذأف معأ لاق ينوعطت ' يش كدنع له يتشلا ورم ة يللا الا تو انو

 ال لاق انبلأ اذام لاق ينقسالاق مث 34 لك ا وم تارع ارح تارك لاق اهو اسلف هدب
 اؤاج نبذلا موقلا يأرو دسلا يف دنس قلطن ا مث احابض لوتةميفاف احازق ءام ين قس: نكلو

 اوءلع دسال اورهظ املف دسلا يف ًاراغ لخدف هودحو يد هوءداف ًأطخأ ثيح هرثأ هبلط يف

 71| جرخاف ىلب اولاق نذا ت تاخدرف لاق جرخا اولاق نؤاشتام لاق ورم اي اولاقف ءودانف راغلايف هنأ

 5 كلوق اندشنأف اولاق جرخأال لاق

 لابقلا نم نيعبصالا ناكم « اهف تنك دق ةبرك دعقمو

 ' 1 [ كم اراقف ليك ورع ماعرف موقلا نم م لدحر هل : نعو لاق اهيذ انأ هذ يهاه لاق

 لقا وا ىلا نولصت ال ةحبلاج مأ باينأ اهناك ميسا رأ نه تيقب دقلو لجأ لاقف
 الذ ايف رح كناو هلع لخفا داعطأ ا مهديعل اولاقف مكنم الجر اهنم مهس لكب
 ! ىف كتم اذا 1 ا ا ا ءلع داجم وبأ

 ىلا هب اوعجرف هيل اوذخاو هولتق ني هومر مث هيلع اوبقنف اودعص كلذ 1 املف هنع
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 9 (وه«ج)

 ييباولا ل ده نسل تام حلم

 مكنا هللأو ينأر ل ورع ىف كيأزام ة 4دعم اح مأإ اهاولاق اهدار فوشت يع ها

 7 هللأو تااقف هائاتقدقل هللا واولاقف أعل رد هووحع ةءمضصوو أ د هوكدحوو تك ١ رم ةومتلط ا

 2 امذ 0 دق بضو قرشا دق 0 0 0 1 منك ن 0

 هر ' باكلا داو 8 ار تلاقو ةفاك ةلاضالو |

 ولغم مايالا بلا نسم لكو © بوركم ىهذلا لال ءىرما لك ْ

 « اوءاس نأو اونع ناو يح لكو
 بيذكت يلا ضم, و(1)الوسرينع © اهغاني نم غلبأو اليذه علبأ
 برذلا هلوح يوعي نايرش نطبب # ايس مشريخ ارمع يلكلا اذناب

 بوكسا فويملا عجم نم رجنمتم ©: اهعبتي ءالجنلا ةنماطلا نءاطلا

 بوسع رشلا يف ميعارط امون

 بود ولاا يزعل 34 ان هلنانأ أرف_صم نرقلا كراتلاو

 بيبالؤلا نولع ىراذعلا يذم * ةيهال ىو هلا رودسنلا ىدنك

 بيظلا ز مادزا ن م حف ي ل 0 »+ هل ارو قئاعلا جرخلاو

 ام>ولاوناز>الاو مها 0 « اعز (*) اهلتحم نم ةرمع راداي

 نم رصتنلاب جرو ك.عم ب مدركل ءانغلاو مط اوصل دصق هموق ردن ىداالا طيقال رعشلا |[

 د رءشلا اذه هلوقيف بيسلاو هبسنو طيقل ريخ 8

 رعشلا نم . م عطقوةدي ءصقلا هذهريغ ر 57 هلفرعإ 0 لقم ميدق ىها> ىعاش رمما لإ طيقاوه

 ىنتدح لاق يرارآلا دهم نب م.اقلا ىف دخل لاق 3 روسنا اذهرب ( ينريخا) هقر مم ٌفالعل

 مهدالأب نااد دانا ىرسك و نغ بيس ناكلاق يي اطقلاني يقرسشلا نع ياكل ىنثدح لاقد. ع نبدحأ

 اوناكو أذ كو قيال د أرهدا »ع اوماقأف امحاونو دادن مينلا اولزن ىَح + واعرف 59

 ةمظاكىلا دادس نيب ام اورسشتناف م ره دس نه لك او : ار كهل معو نيع كلاوذهل لاش امصنودب ل

 ىلع نوريغي اولازب 2 ةريزجلا ع | اااخ 7-0 تأ رفلا ىلع اولاطتساو قنرولاو قرابىلاو

 تاك تناك مجعلا فا 1 نهم تعا اواضائخ ل كولم نوزغو داوسلا ضرأ نم مهلاهأ

 - حج زا

 نم مولي ناك نمميملا راسو ممادحاو مه ٌؤافس ب كلذ ىلوذ اهحوز ىلإ تدعو اسوم

 لوقي مهزجار
 مسملالا

 اهات نمىورو() عيش ددو (؟)لوقلاضءبو اًديدحيوريو )١(
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 ملاطس و روقرقلاةحاسيف * مهدلا تاقاحلا خانم سن

 8 يامالع كس 0 نا# مهل عجست دايأ نم 0 تلاقف محاعالا مهعببو ل رفلا اوربسعو

 هل لاش مهم م مالغ جرش هامظافوب سامه اوور و#امد مرو و. طخ اهاخيش م م ارنا 5

 جامل ٠ تعريف نايل 2 يفدايا مهيقلولبالا ا هولتةؤ ,حاعالا هتيقلف نححمنب باو

 مم تلفي مفيفرغلا تارفلاط د اوريعنيح عمجا كلذ تتيبادايا نأ نال لا لهأ ضعإ يف :ةدوسولاق

 ريد يمسف ريد ميناج ىلاناكو مظعلا لتلك تناكف مهداسجأو مهجاج هباومجو ليلقلا الا
 هحوو مهراثا يف مشح نب ريهزنإ تك 0 نب كلام حلا يرسدك غلب و جاما

 طيقل مهلا بتكذ ةرواسالا ن :رمفالا هياتم

 امجولاو نا زحالاو مولا ىل جاه *« اعزملا بلت نم ةرم راداب

 ىلاغلا ةزمحوبأ امندشنأ يفرمثلا لاق لوقبابذو
 اريغ متتكنا اونمأت ال موقاي
 هتلذم ىتد يذلا ءالخلا وه

 مرد هلل سما اودإةف ٠

 هثعتي (؟)ثي>الامونلا ماعبإال

 مروا هيغل مولا نلوسو

 هراعشأ هدلا اذه بلحيكفناام

 هرمي لام هلغشي سدلف

 هنرررم رزش ىلع رمتسا يح

 هيحاصك وأ نائس نب كل اك
 هل لاف اموب باع هباع ذا

 مهاك سائلا يدح ادجنتسم
 نيدنلاو مكيلا يناتك اذه

 باتكلا ناونع لعجو
 لمتتلا نم ةفيحصلا قاساتك

 ام امو ير مكتاسأ ىلع ©

 امقوناو اموب مهرئاط راطزأ

 اه.سنمو اموياذ لثميارنف #

 اماطغمبرحارمأب عارذلا بحر#
 اعشخن هبهوركم(١)لحاذاالو *

 اعلضلا(*) عطش ماشح داك ه ©

 املظ» .ءادعالا ىلع اهنم موري. *
 اميتمو اروط اعبتم ن 1 *#

 اعفرلا هل يغب دلو الو مكتع *

 اعرضال و امحق ال نسلامكحتسم *

 اعم ني”راخلا ىتال نيد اتفلانيز *

 امجطضم ليلا لبق كبنط ثءد ©
 اعروالوا كن ازجاعالب را يف *
 امسسلاولابيرلا لت برأ ايف *

 ٠ اعرصيرولايفاعيمحهوعراصول ©
 اعصن دق مارب الاب يارلايار نأ نإ مكل

 اعفنام علا ريخ نا اوظقيتاف *

 ءاان مرلل لم ىلا
 داقلا قوس مكسبحي الف « نأ دق يرسكث يللا نأب

 مصقي ىورو (؟) ثيرالإ يورو (؟ ) ض2 اذا الو يورو )١(



 طيقل لوق يلا !وتفتاب م نوراغم هوادايأ ىتأ 7-2 مجاعالاب ي اهدا داع نب كلام 0 لاق

 كألا 26 هل لاق معضاود يق 1 ا مقلق مهيلع مدس نال 0 نأب شن مهايا ردت

 0 تأ رفلا 2 مجاعالا نم ه اوباصأ اوناك م ذقنأوموءز رهو م رفظف 0 الاتو 5 ار

 يف ناسغو ةعاضق م ني ”راحلا ماوي ناَسَع ْن م افوذ اهطسوتن و مأش ا فار ا دابا

 اوقطنأىلا مهوئر طل مهنا م ايفو م اوماقأف ماع ةدحاو ادب اوريدي ا نم افو> دلب ١

 سصعاشلا كلوش كلذ ىف ةرقنأ ة.حاش مورلا داس موهوب

 داوطانم 'يبتارفلا ءام # ماع ليس ةرقثاب اولد
 ٠

 تس وص

 لصوت ناك ام نيبلا انم عطقيل * لحرت كلام يللا نييللأ

 ككل تو يت> اهدوعوع «* يوتل>ت ةمق د ولا انالعت

 لم يي كارل ن* ٠ فاخأو# انهاو ا ليملا نأ ر لأ

 لعديا ع لقا يت اوإو # هلصو كس اوي ىلا ن٠ ليلا الف

 لمر فيفخ ىكملا ىحيل ءانغلاو يدوملا يلوم ردصالا تيصخا رعشلا ليوطلا نم هضوسع |

 ىطسولاب هناو كلا لمرلا فرف> نا هت يف ةناب نبورمرك ذو هياع لدنةتيسن اذك ورصنيلاب

 ىلا نال هنا حبحصلاو

 7 تيت راخأ 2

 وهام هللا و لاقهر سة خلق روص٠ : .>- يف يده ال يرتشاو ةماعل اأشن دم .عىدهملا ىلوم لس

 كا ءام 51 0 1 رفعد ا لاقي هل ةمأ هحوزو#4“ ع ًافناو سعى ىلوم بدصأ نودب 5

 لوشامقو هرءشد.ح نم يهود.شرلا نوره مب مدع ةديصقلاهذهو هالعلا ر*و داو.اب ة ةعيض و

 لمحتملا نءاظلاو ي 21 نعت * ”ةةوشب :كازام يل ىلا ظ
 ملا 5 300 1 »* ص ف ىلايل ي أ ال 0

 0 5 ىو 1 مك * هب 3 معرو 1 لونا نهأ

 لصفم .نامح 3 رد 0 ى هناك 0 و عملا ىرج

 لقشت تك لأ نضضيبلا بالط نع قئا امصلاو كلام يجئزاا اهيا اف

 لب ضرالان ةاموم همام »* هنودو نينءؤملا ريهأ ان دضق

 نلحرو لمم" ام اونات # ترام ان ول يرط تسر الع

 لقيد هنع الح ن وسم ةحعيفص ل هَ نيا تاه كلم لا ,

 للا نغالاودرناع لم أدين © هود رابلاو نابابلا جلبلا أفا
 لفغي سيل ظفاح باقو ءواك * ةريسصصب نيع هئمانيف ناكيرش

 رولات ولا



 لول ءاوس ىع رام 1 * هءاهإ هاعر هزع تاف ف

 هول ةكيوم] انكأ تعزا امو
 هل تذب هقانعأ تبتشأ اذا
 ةفالخ- لبق هللا دبع لان نثل
 ةطسإب تان يذلادوهءاا كدازامو

 الصفمواوضع هللالوسرتمثرو

 هل ناو دعا ءدامفا
 26 نخب اع هه لع

0000 
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2« 

 د

+« 
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 ان

 ان

 لطي ىأرلاو يأرلا يف ةلطخالو
 ليقم وهو هزامتا يف فراعم

 لضف تان ىذلا دهان متنال

 هلي ل هللاىوةتب نكلو

 لصفمووضعهللا لوسر نماذو

 لوتملا كيلع .الاانل نلف
 ليو كلل نك - ملل

 مداقلان بدم انمدح لاق ىلعزب نسحلا ( ىنربخأف) اهعيمح نء راتخم اذه ةليوط ةديصق هو

 يتئدح لاق كلام نب هللا دبع نب دم قثدح لاق دمسيلأ نب. هللا دبع انئدج لاق هيورهم نبا

 نم الجر هعم هجوو ةيرهم لبا ءارش يف ىِهلا ىلا هالوم ىعاشلا ابيصن يدهملا هو لاق ين

 ' دانذلا ىف هذب ءاتجحلا ونأ رف لاق ناتيد. فلا نيرشعب َنْهَلا لماع ىلا - همم شكو ةعشلا
 ظ بتكف يدهملا ىلا هربخي يعيثلا بةكف حيوزتلاو يراوهلا ءارشوبرمشلاو ,لك الا يف اهةفن |

 ْ لو ةزدش هدعلا يديلا لع لكتو ايلف ديد ف اقثوم هلمح يف يدهملا |
 ظ عج دوا ينبع قراف « عجوم مهلا نم قف

 1 * اهريسي فاطا ول تلاوت مومه
 عزحم سفنلا نئاحايانملا ريهج « اهلمحي ءانف تطين اهنكلو

 اندنح ءاذط هللادالب تداعو عشقتال اهئاملظ يجد تلفن «

 اهفلوق, ةليوط ىهو
 عنكو يندب كنم اريجي كاوس * دجا ملو نينمؤملا ريما كيلا ْ

 عقشت هللا اك اعاتع طرا 6 دم فيل عفاشنم لهت سلا
 ْ 507 عسواو لجأ يمرج نءذاوفح »* تمظفاو ينم ما رجالا تلج نّئل

 عيطت نبدلاو قال الا لاسلع نإ 1 شم مْ ةغيص الع تعبط

 0 0 ام دع 1و * هفالص وح رب بالا يذ نع كيباغت

 ا هض رتعل مو *» أرتاع شعت كفنتال كباو 3#

 عزفان ملا ىلوالا عبرالا يفو وى عفانم نفغ اما 1 نوفف

 عدخم لوقلا,كنمنادناكاذا *« ايئان تنك نا لعفلاب يتم انم

00 
 يد

َ 

3 
0 
' 



 لاقو يداطلا ىلا هديب و ءادوسلا نبااي كقتعا نمو هللاق ٍ داشن الا هيلع يدوملا عطقف 0
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 عبسم شغلا,هاظد,عتاقناو * ايناغ ريسخلا كب ينط ةيناثو

 اوعنشو يف ءادعالا رثك ناو # هتيوه ام ىلع يفا ةئلاثو

 عيضيال ىذلا كذلوق ىنالو * ينةوس كل لا يلا ةعبارو

 عرضتي ايهار اكسنت ينأ #4 ةيوفيخ نأ يذلا كالوم ىناو

 عضومو لهأ كنم وفعل يناف * ينعأف فيعضلا كالومل ىناو

 هلصوو ل وكلا ىشولا م دخلا ن“ ةدع هيلع عاخو هنع كفف هديد# صماو كلذ 1

 قّرلا م و ملاس هل لاف قددرلا ة هقور ن4 6 هل ةرفع> اط لاش ةيراجم هل ا راثيد قيل ا 5 0

 , هتديصق لاقف مهرد فلا ينيطمت وا كيلا امفدا ال ]1

 لابابو قوش مهب جاهف © لاح رتب اوعاصن اف يحلانذا |
 لاق 5 يدهملايدي نيد ام مقو ا[

 لاما حا اذ تحصل جبل ل! اديخ لاوقألا لك 12 1
 ىلاثال يد اهلاثما ناك ام # ب راج سانلا ريخ نبأاي ينتحوز

 لال نك قف: ةرذ م « ةهمحا ءاضب ةضب ينتحوز

 ىلامعا ري نم يل فئالخلا نبا اي اياحي هللا نا تموت يتح

 لاس نهتد.قاب فلالا ىل يبا # هل تأقف افلا ملاس ىف نااسف

 لاضفم نما فيطا يل وملضف نم * سبب 'يجأنا الا كفلأ تاهه

 ىنادحو دعس يبأ نبا لاق مهرد 5 3 ل 5 يدا هل 0 1

 0 0 ُُق وهو لاهو يدهملا ل ل 9 هس وط هدم نعل سدح 5 هللأ ديع

 لاقفتكي دون ا أولف ءانحح هتثبا هلا

 8 م

 اه وانغ 4ع لق نيع ةرد جدلا را و ا تيرم

 ارا اهودغ لحس الاف بصرف ااا باس اها
 اهؤاضقدربال ايانم فوتح * ينقلتنجسلان«تلفأن اءانجحأ

 اهؤاشرثروارتما نعت رفت ا * هوادوكوب أى أن اءانححأ

 اهؤالد رفص يهو يئام حتي » ةريثك لاج ريفىلديناكدقل

 9 ريصق اهنع ليلق ههفوكوبا حسم صل ناءانح> ا

 واهم 000 هيلع * اهلظ ًايفن اند يف ناك دقل

 يدسعلا داولا نب ةماع هدفر ادنقم ىدهملا ىلع بيصأ لخد املو دمسس ينأ نإ لقا
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 او اكمل نلكو ةنفالطإب مآ يح هب قفارت كري ملو هدنع ردع غوو هل هفطعتساو هدنع
 هيف لاقف ةييش هيخ ا ىلا اعطقنم مايالا مدقتم

 اماظع ببصنلا نم نيرب اقلح * اما“ تككف دق كلنا ماما
 الل نادل هلذلاو باق لول 6: اهزلق ةودملا اهط شوت اقلح
 اماجر نوكت ةكلهم ءا- مث« ةوهنَم هب ينذهأ للا - *
 ال ارو كالا ىوفر © ترج اهو ايان كاناركش الف

 نا نوصغلا ىلع مامنحا قرو“ * تعد ام ةهاكان كب ركشالو

 اماقم لاجرلا يف ةبيش ماقك * يرأالوماقايف ةببش تفلخو
 * امارغ نؤكت ةلزان لك يف « هءانغ لاجرلا سلا اذا ينغأ
 ا لا يايا © اطلع مك أو ةعنتم أو
 الكا تر ومالا لك نم لايادقا # هناف :ذلالا نأ -ندعتالا »
 اماماو ةفياخ ناكل ىعدي #« ةفيلخ يبلاطهر ىوس نم ول

 سانلا ىلع ِهِليْح قرشب وهو ةء.ث حا ةافو دعب ةماك ىلع برصأ لذدو دعس ىنأ نب لاق

 لاق مث عبو هلبقي نا يبأف سرفب هل سماف

 نحش ىلع ىيبأ 1/10 ك1 كانا زيا هيما

 نمالو دمح الب نيبرقالا يف © ةمسقم عاقمق نبا دابح تدعذأ

 نزْلاو مهلا ريغ كتنرو امو *« اوثرو ذا كنع اوزعتف مهتثرو

 عد وخلاو اذ_ه ديلولا نب ةيشو نو هناوخاو هلها نم رضاح هدنع نمو ةماك لح

 | وحللا نه ”يش يف هضراع ناكو هو>بمم ىديزيلا دع ع لوق. ةييش يفو ىدجهملا داوق هو>و

 : يدوملا ةرضحم

 رد عر نم نمع عا © كو كر قاب دس رم

 ديلولا نب ةيبش وأ الا هج يس قلا ةقئه نكو دحم شع

 ا لاق ( ع قرح ) هتأ” نع هدأ نع يديزيلا ساي كل دم كلذب ( انريخأ )

 يأ لاق ىهاط نب رضالا نع ىل>بلا 0 هلل تاج اكادح لاو ىعوا اذنذلا د نت مساقلا

 | هش مف ةلح دل ئدهتل ءاعنص نإ ةتب وهو 5 د#م نب هللا دبع ىدهملا ىلوم بيصن

 وحي لاف“ < 1 ف اذ ةايكوسلاو

 نهدلا مدق ىلع ىت#ب" ةمطقم © ينتمرحدقام ان نم وبك 9

 1 رشنلاىلعايط كنداز ترسشن ناو * اهط كح وضو تناكتيوطاذا

 رصخلا خفتنم ناع.ش انأ تاقو «# ةمامح تدب تي نأ كرغأ

 رضلاىلا عادنيراشلا ةيرورلا ةفاخم تحاسحاس يف تنك دقل

 ردصلانمقيضو يراخلاعم تءرخ# اك رولا كب ينأي هنكلو
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 لرش عيبرلا نب هللا م ع ب عر وذل ىدهأف ءاحه نا بيصنلا ناكو رضنلا لاق

 كلذ غلبف هزمعو هأطب رك ذبو سرفلا ب هل لاش صارو هلا لفن - نه افوذ مدن مث هلبقف اسرف

 كاف ب
 باعم ند كرمعل هيف امو »** هنع تءغرو انداو> مع

 باوثلا نعت زحع دقكنطظا « نكلو زحع :انداوحم امو

 باوح نم كءوسي امب كانا « انيلا المع نكتال كديور

 تاون نه انيدل ومكل ف نب ابطل ًامدق ؟داو-تدجو

 تلوم عسيبراي لدم »* ضرا لك يف اريشن تدحا

 تاعطقم تول ةمتفتم 6 ناك“ اهريتع 2 ىلع
 تايفاو اضطسو 5 « احم دلاو تاضا ةيرا>و

 تاهرتلا تائب ند انعدو نإ ايلا اهذ ناو اماحسمف

 : لاقف عيبرلا هباجاف

 تاه لوقت مثرضحلا 0 *« انبلا مطح برقع تعا

 بصلنلا لاق

 جرف ند يل ا اذاف * احرف عيبرنموجراتنك

 مراك الا نادملا دعينب 0 ان ةلاسر عيبرلا ىع اغلبا الا

 ا داش * اهغرا ال ضيلا كيلع تنعا

 مشاه ةباؤذ ند يفاو كثر دج * ا قراقع ريغ َّكأ 7 ملا

 متاخو يدهعب الا ةوم الو * ةملث ضرالا نمطبمتمل كناو

 ةفافد هيف لاقف 3 قبط ىدسعلا زيرعلا دب دبع نب ةفافد ىلا يدهاف عسيبرلا مدق 3 < لاق

 رسمات دقو توقاس تدعل نإ أ 7 52 يف ره ثدعل

 ردقلايف كالثم تءدها انكلو * هتلق ا يدهمام نأ ولف

 رسنجلا ةق ىلع ىتاملان م انيلا * هقشدعب نهتردها يذلا ناك

 ميلا ردقلا ىلع كولمحي الا # .ايلاط ديال تك اماسانلا لس

 رحب الو الينف رب نمرهدلا دب # لتتال ردقلا لعل محن اكناف
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 رهكنم تاشامو ج لسع ينو # ةضورو ريدغيف نمتنكدقل

 رادع نم تربط نان ىلتربظاو» ى ”رفكن لو نان تنك امو
 1 هنو لع رام لها الو © هلهاتسلامتلطعأ قل ىرمسا

 ةديصقلا هذه هيف لاقو عيب رلاب تءشف ابيصن امهمايبا تغلبف

 سمالا نم ريقحلا الا اكجيمي نكي ملواعنمو 0

 رجا الوليد دمحىلا سيلف * عئامو صارح اموب عمت يتم

 رهلاباطيفن ارحب نمريسلاىلا © تلغلغت اسنعنا سكنبا ا

 ربعلا كلذ نِمْرَعلا يف تءمط'ّذآ * ةصي رح سدعواسعىرتفكف

 رسجلا ةفض ىلع ىتلملاب نيهبش * امتأ لل رقلا يف امتك دقل

 هجو ريغنم تئدح لاق ىوحتلا ديزين, دم انثدح لاق ىدفخالا ناماس ن.ىلع (ينربخأ)

 ءارعشلا نمةعامج هدنع دحوف اماسم دلاخنب ىحنب عسب رلا نب لضفلا ىلعلخد سيصل نأ

 أوءرف املف ًائش هل دعأ-الو هحدتما نكي ملو زئاوجللاب مها مايو هنودشني مهف هوحدتما دق

 هلوق اهلوأ يتلا هتديصق دشنأ مث داشنالا يف نذاتسا هسفن يف الوق يوري ناكو

 بيطش رازملاو ةبم كتقرط

 اهنأ ول ةلَخ ةيم هلل ل

 بيرق 0 نا رديلاب كئنيو

 بردو اهدوب دادولا ىز_

* 

* 

 تدبر ءابظلا ند نغأ اثر * اهديح علتا نيح هم 0

 بيضق كاذ قوذو ىغاصعد * كلاع رزؤملا تام نافصن

 000129 ليل ب ةكايجحب يفإ * سيح داكتال لزاننلام <

 بونذ ءاملا ءون نم ناير « ةمعيد أيرثلا لمس نم كنداح

 ةطبغب لاللاكب تدوع دقلف *

 اصلا قرون م ىلع باشال ذا

 بترطت نيحتالو:ةاوفلاضرط
 الز ك1 امج كرو
 نيد كارا امو باّرقلا باش
 اماو نهباسأ ةقالعا "2 هه
 باع ةبرف يفد كا

 اناطو ماركلا ينيحاصي دفا و

 ًافارط ك 00 3
 ًاعرازا لست هاما بلإسأو

 هناك ىدتتبلا  حرتقم لوقاو

 .بيصخ بانلاوضغ ىهدلاو

 يلطر باشلا نقع داو لط
 هرورلل اتعلاب كولا نأ

 رع تل درسا يلا
 بحت ناسحلا ضيبلا كبالطو

 بيزو لفلف كسأر ناقا
 برعم وهو ساتلا بيعي كا

 بوححلا فددسلا ىلا و

 بيبسو بئاصع ىلع اهم
 تاق هر اراو اعر وبما

 بشق راحتلا 0 درب
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 1 نان اح

 دين“ ضنيش نيمو -

 اني 9

 ادام 4 «

 ةنس براق 0 ييهربلاو

 هؤاطع لهسا اذا ءاطعلاقرخ

 مكلتم انيأر ام كمر لآ اي
 ةييه ىحي نب لضفلا ادب اذاو
 انناك رادتملا ىلإ دا داق
 ارش ةلعالا“ يراس انق

 16 ناسلا برطتقا لكنت
 هادف ةوانم

 ضراعا ىب ااذماا ٠ ند -2 ىدح

 لكب ىؤم

 هتفوذ ام هللا ديع نبا فاخ

 هنا الا توملا.كار دقلو *
 اب اديك ده يفك كلا فرت

 هناو نامالا بوت هتودكف

 ايل> ال ةليؤم كيلاانمش #

 قداص نظو ةق* ىلع انا

 ان تدع يي ذلا لضفلاحدتم ا

 « هلمؤَت انك يذلا عيرلا داح

 همضرالاو اي لوط تل
 ا لحوا انيهذم قاضنا

 2-5 نم لضفلا س هن هللا 0

 # مهضايح نع اوداذو ا ا 7

 تيشخ اذا امندلا ىرهاكسماب

 ةرشاعم نع انزح تي ارداغف

 ةعداخم نع ًاريسقن كتلتفي 0

 هلمحم كاوا عططت تنأف

«* 

 نإ

«+ 

«* 

«* 

«4 

+ 

 ان

«* 

 بيمن وهف نسلا هتدعاب وأ
 تاق الو اتي عببتم ال

 * بوهو ىغاالا مكنم ام

 بيم لال_1لا نا هلال_1

 بون نوقو دارا لجر
 بوبس نمناك نوزلا عدن :

 برذ ة_سرقلا هرداس بند

 بيذكت هل اث ءاقالا قدص

 «*  بؤتوىدتغت ايازملا هف

 ٍبينم وهو كانأ مث كافحف
 بيصإو ةيمم "يطخم نظلاب

 * 2 بوتكم يه هبل 55

 بوضقم الو هاو هل.حال

 بولخ قو ربلاض عب ذا مشلاىف

 2 بيخم نس ملف هلءؤن ام

 لوي وهو 5 تنوو اضيق م مهردفاأ نيثالثب هلرعأو لضفلا احينستسافلاق ]|

 علضلاو ربلا بولق هيلع انم
 عسب سم لضفلا عيرب اناكف

 عجتنت سابعلا يأ دنع مويلاف
 عستم لضفلا دم ماو كنذ

 اومجبر مآ سانلا ماقأ يلإبأ اف
 متم اه انجل الأ نشب اذ

 عرشلاكناردغىفف عورسشلاموي

 عقب يذلا سمالاو لزالزلا اهنم
 عذهلا مزالاو ىهنلا اهنكحأو

 عتب نيح ًاريسي بانا لوس
 عدت لاؤسالو لادحرلا هد

 ميطخمو كالا لقثب كونا 6

 لوق. اه ”ي لحرتو بيضنلا اقل ةدمز رفمج مأ تددت 1 كيس يبأ نبا لق |[

 م.«اوملا نو دهملا 1و 1 * مزءزو ماركات يبلارتشيتسس ْ

| 
1 



 (سع8)

 مرا لك نعمرغلا لم“ لمحتس * اهنا بصحملا ىفاو نم سب

 مئاط نز د ملا ىلو مأو * اياك يدا نيز مئاه وب

 مراكالا كولا ءانبال مارك « ىرذلا تعرفت , كالمأ ةللس

 2 مداقتنلا مأ وءست هب مهلع ع امدح لخفأ يردنام هللاوف

 ملال مالحأ سانلا هيلع صقي * ُهسْعَو 1 هتطعأ يذلا نظب

 لاقو تاحر امل اهاَقلتف جرس الب هيطع 1 مهرد فالا رش تالماف

 اًمانهطلا كاملا الخ ام ثْيمَو *# يح لك ةديز تداس دقل

 اماركلا تصلخ-أ بابنالا اذا. * دم صولخو ةحاممو قت
 امانسلاو اهتم فنالا تلزن #* شيرقاطزانم تازئاذآ

 امالك الف مالكلا تزواجو * رك لك ر>افملا نم تغلب

 اماحالاو مكنم جرسسلا ديري * يفرط نخل يلا 0
 هعمو بيصنلا مدقو ذاب ىسعب هزني يدوملا جرخا ع ينأ نبا لاق مالو جرمسل هل ترم

 هذ اهلوق هتدشناف هعم هو يدوملا ىلع لخدف ءازح هتئبا

 ناذشكملا "ادع ابو د معأو ةدلو ندب بَ

 ناذوهلا ىهازو راب نم * طاس ا هللا طسب

 ثان قااقش ص نامه © الا تشعل م مرمضأت نم مْ

 نائيعلا هلوط نود ترصق * يت> نيساحالاب هللا هدم

 ناماظلاك نيعلا يف ماين # ها ثيح هاتفاح تففح

 1311 للا اه ءاولا لتعم ةمراط-:ايطتسو .اوتيز

 ناي كلا مارصيف يهملا ل © اثءاك ضي مايخلا اوشح من
 ناولح يناخم اي يا دمسأ © يجش .ءانغ يف نيرا< #*

 9# عا ةفياخىت و هدققإلا ٍْح نه مالساا رصقبف

 نالرغلا دراوش نم هدنع * يبا نهلب نالزغلا هبدلو

 ناصح لك هيئذل تدهش * رورس مونو ًارظنم هلا
 ىدوملات ذب ةسايعلا ىلع ءانجحلا تلخد مث لاق اهلثعي هلو مهرد فال أ ةرمشعب يدهملا اطسماف

 لوقت امدشناف

 تلكو ىراهملا مأ تفجع دقو * يم ىل ريخلا ةسابعاي كان
 تمردهملانم انم ةمر ىوس * ةبقب نونسلا انم تكرت امو

 ظ تاقف انع لاومالا تلو دقو © هسفنيأرلا حصن,نم انل لاقف
 7 تلح ثيح يف ريا لحم ناف * اهابىذوع يدهملا ةنباكيلع

 1 اين نطو ة وفا هرد قالا ةيدلب اهل ترماف
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 قرولا اءمف ريثك نار ٠# ينَغ ِي أ ىدهللا ةئبااي ىن ينتينغأ

 لاو نيسكب نرد كود نانا ىلع ينتنغا يأ

 ا ان ءاملظلا يف حرب اصملا 9 * 2 نيعفوخح )ب رمضن

 قاث - * قبرلا ا داكو مع ان هظيغل . ي 26 كم 0 امأ

 قرم“ هه>وحاضةراشبلا يداي * جر 0 ةفادصلا وذو

 نم ةمدق مدقو بييصالل اقيدص يئشالا حايصلا نب قدا ناك دعس يبأ نا لاقو

 بهوفنذوضعو مهلبا ع هن وليس 9 ب هءلعاودر وةعاجل بثته وهو قدحسا ىلع لذدف

 لو, وهو يض.و هفاخ اهفدرأف ةرورسم اط لاق ءانسح ةيراج بيصنل
 باقحلا لاقثلا تايف رمثلا نم © يتييقح تافارب اويقتحا اذا

 تهاول] -ج عالا لوط رعا * تدم دكا نت اهب ترغل
 بئاوالادادش تضءاذاروحض * لخبم لك قحسااي كل ادف

 تئاغ ريغ رضاح هع كلاش © هلام فغلاملا لعام اذا

 تساكملا حرك نإ انعدمت ايري * امئاف ءارثلا موقلا بستكا اذا :

 اضيا هيف لاقو

 ع وارغلا-لوتدم زيها م * يدلل زم حابصلا ىنب نه يتف

 ققرو بحاض فيوم الو غب ءدقر راق مالا فلان
 رسطو مهدت هت ىلا # واو لددتحتلا اال زعا

 قوشيو مهولعي بسن ىلا * هيد>و كولملا باسنادع ناو

 قيسعو قءاسالا سانلا ىلع «# يدملا دعبناحامصلا ينب يف اه
 قيدصل مقداص نم يناو * نحاشمل منحاش نع 0

 هلرمأي نأ هولأسو هنم داوقلا هادهتسا يدهملا ىلع مدق اذا بيضنلا ناكو لاق
 هيف لاقو لَو لسا مزاخ نب ةعز> هرازتسا نيف

 ع بس اذو ىو2 امي * ايحرا ةعزذاب كيدجو

 مك ينب ريخ مويلا تنأو # تيمي تع ناك مك

 ميدالا كاذ نم تددق تنأو © ميدأ مهو يلا طهر يوس '
 6 هيف لاقو

 دوعلا مجم امويلضافت اذا * ةمجغ.دنعاد وعسانلا لضنأب
 0 ىضأةميزذ دو * هب تفرع دق رءش دحاول نا

 دوعومو هنم لئا قف تناف * ةش ىلع افورعممويلا كاعمنا

 ديلاةملاب اعمح كبلات قلا #خ ةهركم ريغ مك انا 1 و

 ديد انصلا ءانبا ديدانصلا نأ * اهلضفاو اسشن اهءرك ١تناف

 ( نورسشع اع قافالا-87)

 ناكف ممرابزب
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 ماشه نب هللا دنع ىلوم دمح هب نمو ةسرف هب فقوق يدوملا عم ول ام ةازغ يف ناكو لاق

 يتح كتبدج ىلا ددراف حن يءرف مارق يرث دق هل لاقف بني سرف هيدي نيبو ورم نإ
 هنق لاقف هن ملو تكف ةعاس يمرف حورتي

 عمسيو برجال نكلو ىناكم *ىريدقواذمج تودلا ىلعأب يدانا
 عجرأ هللا يلا ينا اهئتوسالو * ةباجا نحل الهأ ينري ملو
 عض وم رعشلان ههيقىل حالدقل # هلعفب ادمح تيزاح ينأا ولف

 نصا 00 « هريغل هنع تيئاح ينكلو

 ,عفنت سانلاىدل يف رقلاح اازامو « اننيب ةبارق ظفحم ل ثتيأ :

 ا لل اكرم دمج لجو ءانأ :ءاطعأت 8 سم ماس نب ىحي نب 2 ديبع لاسو لاق

 قلملا عفت ول هتقلع دقو * هب تءمطذا يع كبف دقل

 قفتم صرحلا يفلئاساتلكف #© هلئاس تحبصاام لاس داعف

 قئرلاو ناكرلاهبتنغثيحو * اقرط مكيف يحيدم راس نيحأ
 قذحنم وهويجضافكيدلامف * هلما تنك ءاحر ليح تعءطق

 قرولاودوءااف يد وعتيط دقق كربا نم يدوء قروأ ناكدق

 قري وهو قيرحي لطصت © امش يجن راف رعب اكلا عزان نم

 نب :قعسا دم 5 ىلا يتك لاق راكب نب ريبزاا ل ءاللعلا ىنأ ن ٍيرحلا را

 ندصن ءانحملا يبأ لوك يح. نع لسفلا تدشن ذل وق مهارب ايلا

 1 || ىر أو # عفاتمو هده كلا دردع

 عرزلا تاطو اهب تاننلا رشأ ©“ يزثلا اب ستسا اذا قورعلا نا

 . عئصيام ىلا رظلاف هيدقو * مقارعأا يعاد تركك اذا

 الا يدنع هلامو ةعاسلا الا لوقلا اذه مقا ا هللاو يف 1 اأأي لاذ رعثلا هسحأف لاق

 لاَقو مهرد فاا نيالا هل تيهو دقو 3 كحاصأ كلذ فو تاق لاق هيلع هفاكأ ينأ

 دبع نب دحا (قربتحا“ مهرد فلا نونالث تكف هل ةئئاكي رايد فلا نوتالثام هللاوال

 دقو اك لوق . حام ةسإ يبأ ناك لاق خيش : يبأ 5 ناماس ن دما 50 لاق رامع نب هللا

 هل لاق هيلال> د املف ىحي نب لضفلا باب ىلع ءارعشلا:ةرثك قر

 رعش مهلك نالا ر # 00 لغد وج نمانقلام

 تعمسا لق 0 اليل دل سل ضو ملا اهم نجا ندلا قام لوقو

 هلثم هئةبطل

 تحسس وص
 تنيز نم انهوم فيط راز نأ * براملا ني>- تالو لاخلا فاط

 بحرالا عارذ هتداسو تناك * مان نع يركلا ترفف تقرط
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 انكي يتاس ا لت للا تايحا وا ا ل ودام هوا - يا حم

( 

 ( موز

 قدالا ءاكب امو تبيشاادعإ # هيامزو هدهعو بايشلا ف

 نءرصتيلابلمر فيفخ يرصبلا ةماعدلءانغلاو يسقلا ةعارش ىنالرعشلا لءاكلانم هضورسع ٠
 يعاشبلا باتك

 20 هب ودعارتس قارات 3 ا ا يح

 نبةعارش نبدمم نبدأ هيف وهرابخأ نمةعارشيل أن راوس ضا,فلاوبا هئباانيلا هب نعل امفوه ش

 ةيلعا نإ سدق نب ةعييذ نب داءع نب ةرص نب كلامنا ةد.ع نبدلاخ نب ّع يبأنإ ريمم نب د#ت نب ةيلعأ

 رعشلا ديح ةيسابعلا ةلودلا ءارءش نه ىرصن نعاش لئاونب ر كن لعد بعص نإ ةباكعنب|

 ءاسرلا ىطاعتي اديصف ناكو هيهذميف ينو ديلا وهو طهفللا لهسالو عبطلاو قري سيلهلز +

 3 ضايفلاوبأ ةئباوريشلا ينب وم. معين نماكأ و جوه وول ه١ هرعش عم بطألاو
 تامطق ان ا أهنع 00 ةثاما# ةئسددعل مالسلا ةئيدع انيلعمدق ذا ورلا ءا ل ةعارش يأ

 شعب ديرلع را >أب انريخأو ةزاجابةللا همح ر يفأ ىلاوىملا بتكو هقلأ ف ينآافو ةغالاو رابخالا
 زدشأم 0 0 اداؤ> ناك هناهنع هاكحاماهش كلذ نه هس ارابخأ تناكف اناوخأ

 هعيصأ تيمدق رثمف انفاح فرصناو هلعثب هيلايرف اموبلئاس هيلع فقو ا حيسالا هيلع

 كاذ يف لاقف

 خر تيفحوأ قالا تق نأو 2 قيانسأ» العاا يف ىلإأ الالأ
 لدا وملا ف يدل الا ها : راغام نيحأ طق يقيعر لف

 را عد ىلز#' ابوك ند ىلا: لو
 لاق هشو انرةفأدَق نون< يخأنا لوقي ءاخانا هغاب ولاق

 ليات هنع تفادناو تكلم © يذل" تدح انا ع دا

 لئاسءاجام ءاطعالا ىلعتسدو © هباوقإ رقت رورلا شاول
 لئاوو مك ميغ ل ةحيشأ لاحر ىل ينانو م

 * كلذ يف اه لاقو لاق

 بصحلا هاة#نوالابو>ثريثك* اددس ت ولانايتفلايف 21

 بافلالو ناسالاب الا ءرما امو *# ةظافح الا كالوه نم كلاش

 بطألا ىلعنابحاصلاو ههراكم © يتفلا نعنادئاذلانارغصال اه
 تراايف ريصأو يفاملانعكفأ * ينناف ماركلا يمس قطأ الاف

 يدنع ناك لاق ريدملا نب مهاربا ين'دح لاق نوره نب نوح. ينوب أ لاق يم (ينربخأ)

 ينغيناكو ايئافطغ 0 يثدملا ينغااريمع ىدنعناكو اهالوتأانأو ! مل

 وهو لعمراتحاو هديانتوص

 اء> اب نمي اماق تعدص دقو « ابر ةيحا اكع] كاذ يحتل
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 ينغلاذخا ةعارشوبا هللاقف كد ارتقا لبقا يح مهارد ينطعالاقؤ ري ىلع ةعارشو ا هحرتقأف

 دقو تاع ثالث هايادانغف قح-ايال كضرىعا ىنكلو سعاشلا 1 ىعلدي سعاشلا نع

 لاقو لاطرأ ةياللع هيلع برش

 ردنااو قا نيب ةلغاغم * ةحاح تلق يراام 'يثل لاَقف

 رحببلا ىلعانالك ان اف رتغأت اقو * هل 0 6-3 ا يناول اولف

 0 ةىلعيدحيف# انل ىنغ هيف ق>حسا ا أ

 يرممانت < نم ضرالامدأداكو ىإ ىننخ:-ا يف ة>لاحخلا تاذب ىنذف

 اقيدص ةعارشوبأ ناك لاق دربملا ديزي نب دع ىنادح لاق شئفخالا ا نبىلع ( ىندح )

 الراطابا ةلاسر ةجاح هعنج الو هلاوحأ رعاس يف هقراقن ال:ناكو ةرصبلا هدم قت مايأ ربدملا نبال
 سائلادرب 525 ةعا رشونأ 4ع. و سانلاهعيش ريدملاز: مهارب | لن عاملف هعفشالا َدَح ال عفشإ

 هللاو ىلفريغ ن 0 واكم ادغا ر فرصنافقار ةلاعدوم لك ةياغةعازم * انآ هللاقفهريغ قدي ملتح

 لوقا امنا مثلاطأف و ةعا رشوا هقن اعف مسرد فالا ةرمشعلا هلرمأو لامالو

 هما انودءصم ماو نإ ةعد ٍق 7 قس اأأي

 فدعلا دهح ن هرم كب تثغأف »# دج اواي! ىررش نيل

 2 دوق بذل كانمرحو نإ م6 هللا ند محرلا لاب

 هاراش م حم هدنعو ةرعدملا نن 0 3 1 لذخد 0 يللا را وس ضاي ملا سأ لاقو

 قاع 0 ير د محلا لح ناضِمز 0 لاله || ة يور ِق ريدم لا 35 مهارب |

 روشلا هنن اناا لخد حم. 7 اءلف قتعأف ةلالا كالت ف يؤؤرذ يري ال هنا هياملغ

 لوك ةعارش وبا ةَدعل 13

 كاودتلا نه الخام اذا 9 # ا ما لع ى ع أ 11 |

 لالهلا ىلاوم 0 ككلاوح
 لامعالا طاصا ىلاتت 2 * نكلو لالهلا كدكو نكي
 لاملا لادباَو ضرعلا كتؤص « ىش لاما .يف كانذل امنا
 ىلاسللا .فورمص هب تلون نم © اتا تيقب اذا . ىلاثاق

 # مالا تقع نيذلا اا

 | ةنعارش ابا لفغأو هناو>ا اموي اعدف ىردسلا قيدص ةعارش وبا ناكو ضايفلا وأ لاق

 1 هناوذانم ةعامج هيمو انعدب مل لاَقف أمم ىردسلا دنعتسسلا ةعا رشانأأب لاقف يئثايرلا هبرش

 1 ” نأ فلحو سال يعد 0 يأ نب ىسيع هبرعو كلذ لثمن اا

 ءاوش وبا لاَقف هوعدبو هيلا رذتعيف عكر ديلا هضاب ق 2 2< ال



 ١٠د وةثسصتا ب كلا

 تنيسوسك مل

00 

 تا رح ان ير مح ربا

 كامرا ايا وأ »# 0 اي 3 نم نكفأ

 # ربو ةريع قردص من #* يزال 1 8 تب 0

 | كتاوخاب نعتسا هل ليقو اهتانب ىلع يلا بتومق ةرصبلاب انراد تطق- ضايفلا ونا ( لاق )

 لاقف هنع تز#< نا

 نيمس نيسئ الا ضعبو اليزه

 نوف تامثا_تلا نارادلا نع

 2# اما نيح يركلا ةْأ مولت

 * م 20 تلاقو

 د 0 ا ينيرذ

 »* يننا ىعحو ءاَم ىلا يدفأس

 ! ناماسنب رفعج نب 2و زيا دنع او 0 ناوذا ناك ةعارش ينأ 3 اوس لاق

 كلذ يق ينأ لاَقف زاماو يد أي , رلا مهن ناضمر روش ىلاءل يف

 فرسشلاو فيررلا نهمرق ادعاقم * قدمقأ ز اما ة ةعيسش نم 2

 نيئض ةايخلا ءام نم هيف امب

 فدترم سانملا كوم يف سلو © اتم ضاع تنك ىنكل

 اوفرصناو لاهملا لام اودواعف # ةدحاو: رهشلا ىلايل نم تيقب دق

 ةعارش وأ اهف قاط ةليل يف هسرع قشاف أ سها نايب هل لاقي ةعارش يبال ميدن جرو لاق

 كلذ يف لاقذ انزع تبو اسوىع ناس تاب لقو كلذ يف بتوعق هناك

 12 قاطملاف امول كديور « ىنم 30 تمهف ناب سرع تو

 طنقي ث يح نم شرعا بر حربو# هلهأ ربلاعجرب يتح كديور
 طاغت كتظأ ل ناقل ذغا * هباس> دنع ناحاطلل لاق اذا

 طغت تنكنا قاوسلا ىلا له * ةديلو ءامدالا هعار اف
 طيدحيق قوقعلا ر>الاس ليو # اه.سيف هما وعدي كلانه

 ُّط أ تسع اديح و تينا 0 و 5 كاضفل يا العلا اذ انف

 كلذيفلاقف ارش اهنمىتاواملا لص وهنأ ما نع زوعدنا اذهنايب نع هغاب مث لاق
 ساىعاو نءظب ىنع مهدعإبو # ى.ءالجقرفو يب يف ىهدلا ىر

 يمالفاويرقفكاذن ءىدمقاو * هريال افالغ يغب مهلاكف

 سانلا ىلع مالاظلا يف ي رباب يه ياو را ناك 3 يبرل اركشف

 لاقمأ كف يلد رف ةجاح ي ع تلاسدقوأموب ينأ ىلا رظنراوس ضانفلا وبا لاق

 هتلادمبلا فام از يملا لرد ينءشحم راوس ءانغ ال يبح #*



 ( *م)

 * ديعاوملاب امنع للمي الو * هتحاح مامعالا لعن وهتال ك

 دودرممشيملايفةفرقمفاتكاف اهاسي ءاج نا مهلاوب الو
 دو# ريغ قا تياب دقل « هل ظافحلاوذ مهم لاقىبب اذا

 . ةعارش وبا لاقف سردلاو

 هسومو هبرضض تدجأ مث #* هدو هح عا اذا

 1 2040 كا هم بر جدر# هنن ءانآلا ٍق تاطا م : :

 رح الاوهذس ةوالحناهدحا لتعافدل اناك نيعدن ن 1 بلطف 3 هلا ذكموب ةعاَرس ونا زوعاو لاق

 أههملأ تككدو نيضردب ةحاس د ةمولظم 5 هل لاش ذارن نم م ىرتشاف هتضومح

 ةيمأ يبأ ضو نع يذل و »* ىح سد ةواللح نع ا

 كل 20 ءادنإ تربو اذا + ىلوملا خ 0 4 _ هولظ» 8

 000 - عامك ا أ ناك لاق دير ندم انتدح لاق ثاماس نب ىلع ( ينربخأ )

 11 نسوا راوس لاق هريغ رشاا ىلع دمحي ال يذلا هللا دما لاق مث لاطأف 1 رملا يف 1

 برشف ثنح م * نعل وح هرحمأ هدنع تناك ة اا قالطب اذ. 2 يبأ فاح ةعارش

 كلوش ا ا قاطو

 ىناف ايم عمس مل ناك نش
 كلام ما اي ناسنا ىل ناك دقو

 هقداصو 9 ان ا

 هقشاع انآ ينتدنف اذا 0 2

 هفقداصت 00 نع هعداخم * ابان نم ٍتلاسأكلاو ةزيزع
 انكار هالو تا نارك- 1و 8 .ايند تلف دنع اعيراحم
 هقفاواد ثنلاو يمادنلا ثيدح © نيالا 5 نيلوح اهمر>و *

 هقئالخ ىديتسملا لازنلا نايف # اهتحابتناب س اكلا تب مث اءاف

 هقناعا ميرب تسل ابهمكلو * كنتم تضتعا يتلاس كلا بيطااف

 ىلع نب لبعد هباسب تفداصف زاوهالاب ءار نب نسا تدصق' يبا لاق ضايفلا وبا لاق

 ةلآ تكتف ةرداصمو همزل نيانب موماع لتعا دقو ءارعشلا نم ةعامحو يعازخلا

 نيظالسلا باوباب 0 « هبناعتسي "يش لقعلاو لاملا

 نيقاهدلا نبااي ينتلمأت اذا * لطع امهنم ينا لعت تناو

 نيدللو امدلإ م 0 ِ ا اوهالاب مويلا لعن له :
 بتكف عفادن مث هبرق ادعو اندعوف لاق

 حيسفلا ناسايطال قارف نم * 5 نيسان ينجح تلذأ

 حوت نب لهسراد لظ يف ةبجلا ىلع ديزب نع ىنأكف- ه



 ورب دا يأ « ءاح .نااايز زاوهالا حور تأ ظ

 5 تدححح لاق 0 31 ضاق وفا ) لاق ) انتاو> يضذتو ةعامجالو ىلا نذات

 ٍ تاقو ةقان امف ترد ماس نب ديعس راد |

 لبالا ىرذاماءطم ضرباناكو * ةيللاخ صو ديعس راد تدرو

 لغش يف نوهال ينع ينبصو * هنراذ دنع اليصأ اهف تحراف

 لضنلا ةفخلاب نكت مل ةموسوم * ةرشثهد لاما لبان م تمتباف :
 لحم م ريغ يناف م طخلا اوروز 0 ملط ت تقام ديعس نع اهترحم

 هل قيد هل لاقف لاق ةلصلا 0 ةافاكملا 2 هدلو ىلعفو تايبالا تغابو لاق أ

 اهب تغلبام ينا هللا دش يدور 2 لاق م كدعضف ةريحللا مه تدجتسا دق اضيأ تنأو | 1

 نمرلا دعني دمم نب دمج ةماما وب أ ناك نقافلا وبا ) لاقو ) نيدو نيب لإ دف راد
 7 . يع - 7 ل 500 20ظ05 5 3

 000 42 , ويرجع 5 2 ذي“ حا ا 2 د 1

 هما تناكو ةعارش * ينال امد 100 تن يدوس 0 مل- نب ديعس نب |

 مب ا لا
 يبأ شاعم امنا لو ةمامأ نأ نأ ةغلبو هب تعب لازي ال ةعارش بأ ناكف ةلوعت يل +

 هيف لاقف اريقف 5 كذ الواو هدفرو ناطللا نم ةعارش |

 قزتلاو قذحلا نيب كيارلضاي « هيلطا ناطاسسلا لكان ينتريع

 71 قاخ سعومةميفدو كلا, تحبص'*# هله ناطاساانم نانتما الول

 ا ا 7

76 270018 ُ 4 

 ةئيدملاب هلهاب هلزنت عضوُم د ىلا

 قرفلا عم لا ليلب ايف تيبب *« ةعقرم مادها نيب اد رلا تْر

 قرالاب هيب تمرح يتلانم * ةفرعم ناسنالاب تدبأ -

 قفشلاو مالسالا ةفورعم هللب * ةنمؤم يهو اهنم كراد نباف

 قرس ىلع الإ اطام ن٠ تبام # ةّيع يدي نم الإ كفر

 قدا ةماعلا 20 رع دورغا ملاذ 10

 قرط يف كاي هنا يوس قرف *# نطفوذساقنا كف زر نيبام

 قاخلاو هحولا يف هكراشت أك » هلكان رافال هديص يف هكراش

 هحزاع ةعارشولا لاقف هلك هلك اف الشفط هدنع دحوف ةمامأ 3 ءراَزَو ضابفلاَولا ( لاق ) ظ

 نيج ريغ ريعلا) نما 2 ليسا هجر رجح
 لقد نماه ردق نحف ريا مند 1 ياو كر

 زا نا
10 

 ع عب

0 
7 

 دبع

 كوقبلا ميرك يعتري عئار « ليصف نم اهل هللاو ناك
 لول انل ص ىلا م « اثلا سدع همحاب انطلخ
 ليفطتل نارا وعدت ن زوي 1#[ ةيضور ان كانه اف
 ىلدبز يف تف تقلعو يحا ةنفح اهقوف 3

 ليرات ردع ارم « لطياغ ظشب ىل هللا يف
 ل



 (؛:.)

 هس دينا ديلا نأ تلق © ابم لمدي اباد" يحتباف

 ليحرلا لبق ءالعلا 3 * يدنع حضوي انوص ىنغتف

 أ ديعس ىلا ينا بتك لاق ةعارش ينأني راو ينادح لاق شةخالا ناماس نيىلع ( ينربخأ )
 | هللا ينامج ينتلاس اذا ديعس هيلا د11 1 راب م دلي يلوم نإ ظ

 لا عراسأو ينرسسإ كلذ ناف هل-ها ىلع يبل م ك> اهنف مكشحاو ططشاف ةجاح كءادف

 | هيلا بتكف هيلا هب ثسبو هبارش بحاص هجزف ذيبنلا نم سمقلا ا هل صو هيف كتباجا
 | نم بهوام ركش ىلع هنيعت_ساو كل تافاآلا . نم مدع رعتسأو كلحأ هللا * ياسا ةعارش 3

 1غ هدج كتكلعي ديعلا هدق حياملا كمالغ ينانآ ىل» هبو ىلو كيذا هنا كنف ةمعنلا

 | كللاوف كلضف نع نيبو كتدكحم قامتيا 1ندقلا نع روزم الو ظففلا ءركتسم ريغ هنأرق

 ا الو داع نأ 2 رنا هل لاني تا اذاو الع كب قداز الو افح قسوم
 | كدج ديعسو كوبأ يدو* هتنرو ةلالك ربغو ةلالك نعو 5 بثك نمو كلذ لش نا

 | ةورعو ماخعا نب نيصحو ءابهشلا ةلغللا بحاصو ةفايضلا رادو ةلصلا راد كل او كم ورمتو

 كنود دمالاو دمالاو ىدملا ىلع ىلوتس نأ كنيرق موطإ 6 تاواغ 72 يق درولا نبا

 او كفو رشم ىلا ترج اه دشلف هلها لع يلا م 0 كسلع يح نأ ىلا كباتكو

 اةدالا ظلوا قّشلا تسلل تاذ يف هْنلَع 1 هل موكحم ا كب 6 ىلع |

 مهلا درطيو حورلا مثاليو باقلا رسي يذلا |

 شمتنملا ةلمللا ايد بسبد * قفلا نؤش لالخ بدي

 شخدلاق اهرامح ليسنأو * اهحير تمغف تدتف اذا

 بر رظناف ادب كدنع اهل تظفحو ادع اهل تيعر تنك ناذ بتيط اهريسشت ة.سراف ةلك شح ظ

 طاسو اهنثج ءاملاب دفأو اهتبح ءاسأ دقف هئيو كني ببسلا عطقاو هنيد هلطماف توناحلا |

 هلوقب لثمتملا كلا نإب لعاو اهودع اهباع ظ
 ماكتي 3 موقلا ط_سو دمقيف © اهعطتسال دحلا تاحرد ير

 لاقف هن ةهيدللا ةزهن كنودف دخلا كل ترثك او كناسل كتردق تطس دقو |

 بقع كنءينغ وا راققالاوز © ارداقت :؟ اذا قورمع ردانو

 لوقأ اهرثا يف تاشناو لوسرلا عم عم ةبارش كلا تسب دقو |

 اهاالج اماع وفضي ةلل# *ىقانتامعادوجلا ي ا

 اهلالتعاو امتوم املع ءاوس يرسسلامأ ىكتشتال يجحولام 1
 اهلاز هه م درب مت تكمط ناو هب الوب فوج اند اك رشاذأ

 اهلاح فيك لبامل امنع ط>ناو #* اهامح تفاكت المحتلمح ناو

 اهلالك الع ىشخمي امو كيلا * اهءارو نويعلا ومست اهب انثعإ



 5 بك مام رف

00 

 اهابخ ورم 1و ءعجار ىد * ينتاشف توصا أثياغم ىنغو

 6 طاحرو | 0 يحمي * 0 نبسيك م كلرخأ

 ٠ اهلال_ه تو ردب اهل كوبأ * ةل_ق ءاش ا ك ١

 | ناك ام 1 هبأ رش بحاصنو هرءشيف هحيا داو ذينا هيلا لح يذلا ةلوسرب هيلاذغف لاق

 | .ةعارشيلا نأ واوسو درملا.نغءشفحالا:( :قربخأ ) راني 0 ن٠ هتاز> يف 03

 ْ تاذتدعدف ة 4دعب ان | ل لاش ةرصلابة نق 5 ىوجح ناك ةعارش ينأ ثا 2 اوس ضايفلا ا نأ نأ ام

 | رضح نه ضع اهشمثخ سلما كلذ ريصبلا ىلع وبأ رضحو هرضاح نكي مل سلجم ىلا موي
 ١ ضايفلا ىنأ ىلا 20 كلذ لفت كف نعود هيلا تفتلي لف 0

 »+ ضايفلا | انأ أمع يف 2 * اهع.تساف ةراشب ىد ع كل

 ضارملا ءر حاحصلا 5 »+ هيف ةحبلم سا ف 0 ِ

 ضامغا. اذ :كتع  بتذدلاو كقح يف تدل: ىتددوع ًاعدقو :

 2 ضاق 1 0 و# مهخ لفغت اهلفغتف ل

 ص ارعالات 0 يوللاب نإ ءا ع ةداسو 0

 يضارتلا نيلسصو فهن لع 2 ل 0 ا ناو

 يضاعتمأو يلروسو 2 »* و 0 كاذ تفوشلف

 ضايعالاو دصلاب ًاميح مه #_تعو حازملا ٍبناج تم

 2 سنو كانو
 يضانمايف تدزو قوش تع .* نأ ىلإ كاعد اذام يرعش تبل

 يضذاق كش ال ىلع ماقس نه * ًايدق ءاد 0

 ضاورلا ةضاير تصاعو ل 2و يف ةحيرام تاسح !نكمنا

 #١ ضاعإ الو ممم يخول ع * 2 مو ءافولا ىلع تماقاو

 ضايرلا تايلاح نم 0 1

 ضار 0 1 هب يف و ل الأ رظللا 0

 ضار الا 2 ماهسلاعو# و 2 هام يف نءش تاغ

 م تان فافعلا ن م انيلعو

 ضاشاو زر يرتس نيب #2 ل وتط 3 قربلاك ماستباو

 يخاقتنأ 00 4 ردغل رك مدلا د اهضاقتلا احل

 «*  ضايفلا 1 ىدرلا كاقو دولا اذ 2 تسلأ ىلا قاف 5

 | يلا لا عم ناكو هباتغي يسودسلا ةرظان اا نأ ةعارش يبأب لصتا ضايفلا وبا لاق | ٠

 ( نورشعلا  يفاغالا 2-5 )
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 مهوحوم لاقف رون نب نايفس

 فلقة رو فقوتحا# ”قعراو © مهلك نيفس ىف الا
 فارشالاب طانإ ءيندلا بنذ © مهديسف مهطو رضع ىنيس دق

 مهماعط ىلا هوعدو ه وخاص مث ةشح وةعارش ينأنيب و انمعىنب ضعب نيب ناكو ضايفلا أ( لاق)

 سملتملالوقالا لدم مكلوىلامو ةميلو ىلا ةميآش نمو عط ىلا مريس نم جر ىلثم 3 لاقو ىناف

 سرشأو ىفأ ن ني اناف الاو « هلثع لش دولاب اولي ناف

 مف لاقو
 ىنايث تثر نا نارس ىف

 يمالك كورتسمو حرطق

 ىلامل ضف ةريشملانع لكو *
 ىلاوملاو براقالا قوفحمو »+

 لاوطلادخ ملا اًذتيبلالحأ * مسن ىنب ةأرس نم كأ ملأ
 لاؤنلا. كرتشم ملا ينأ .« ىلغت ديصأ و 0
 ىلاوءلايرح سيب نيح ىنغيو 0 نغم ريغف ءادغلا ردح اذا

 ىلايللا ىر> اةورثي>اصل *

 يابس مه. اعط 0 حسم ا »+

 ىلاح رازا تافيكتلارآّوا انزإ قئرزأ ةيريزعلا 1 نأ

 لالحلا قزرلابهللا وعداس * يناف ًادحم ىنغلا نكي ناف
 ؟

 هس ورع

 ِْ ير يف قاطم لكَ يرودطلا ةفدّص نب دجال ءاتءلاو باوبلا نب د نب هللا ديعل ردا

 ا ها لا

 1 ةنيهر هعم ةعامجو هدم هحاو اراخم 1 م قدحسأ نب باتع نب دم نب هللا درع وه

 ِْ مايأ لوظ اهوازنو اعوطتخاف اهب ةكس مهعطقأف ليان اون عل زرق :كفرتاوف نب 0 ىلا

 | اذه 52 نب هللأ دع ناكو هوهدخف ا للا ةيسانعلا ةلودلا ن هاوعطقنا مث كب 3 ا

 مايأ يف عيبرلا فاخي تاع 0 دق 9 ناكو 10007 هبحبدح ىلع - رأا 34 لضفلا 04

 ْ 6 رد ءابق 30 را هنع 0 هسبأ م رفعد 35 3 أرف 4مم ناكو رفعح يبأ

 | نب م.ءاقلا نب دحأ كلذ ىل ركذ كاذ تحت يب اذه هل لاقو بقلا عوقمم ناتك ءانق هى

 0 هل لق رعشلا اص هللا دع ناكو هب نع باول دن نب هللا دبع نب د#ت نع فسوب

 00 تبلكا وش أ و

 1 تصد دقو هّؤأر اغاو ةيش نب ر< ريزولأ هنع يور مهرومأب ال6 اناا راخأل ةيوارو
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 00 ا و وج و ارو ا

 دمنا للادع ينثدح ىنسويلا مساقلا ندعحأ لاق ةتياور نم 6 ياتو باتكلا اذهيف

 7 ا نب لضفاا ةفياخ نورهو يموه تبجح لاق ينأ ينثدح لاق باويلا
 لاق فسوب نب ليعمسأ ينربخأف هب ضرعو نوداملا نم لانو ه>دمو ءاطعأو ءاتغاف نيالا

 باو.لانبارعشب نوما لإ ا1لاق كاحضلانب نيسحلا يفأ ”دح لاق يلهابلا دي نإ هللا دمع ينثدح |

 هيفلوش يذلا |
 هكسوص :
 دؤوب هند رف انفو خلع لع ناقصات فر اكللو ىلا

 ديعلب لعأ هللاو ةكلق * هدابع ريخ لادع هللايأ ر
 دشرلاو ةلالضلا نيب ةزيمم * ةمصع سانالن وماملا اماالا 0

 لئاقلا وه سيلأ نوماملا:لاقف لاق يطسولاب لمر تابالا هذع يف ةيرال
 اددَسأو هيلع اممد ارد الو » اد 2# يلاكباو ,ادؤج ينيعأ 1

 ادر.شثماديرط امندلايفلازالو # هدعب كلا نوم املأ حرف الف

 نيذهنا ئوردقو كاحضلان ند سلا نعىور اذكه'يشب هلضيملو ةدحاوب ةدحاوو تاهه

 نطقنب ز> ين ”دح مساقلانب دمحأ لاقوهف هئعباذه 3 لوقناو نيسحلل اهم نيرعشلا ١

 نبانيب و قحسانيب عقو اهي>الاق قدسانب دامح نع ىحينب نيسحلا ريا اذهب ( يف ريح وز

 وجر هزيسل قد اللة تو ك5 ذا -ش باوبلانبا لاقف'يش باوبلا |
 قع هضفلاو ف رظلا هنيزادستع حار نا لل ْ

 ا «* يداؤف يت ءاقثال هداق

 لخ كيحراصف ىداؤفيف * بح لك م .> مويلا مض»

 لقبو لخ كاوس يث :أ لك « .نكلو حارو هاج 8
 باوبالا ىلعدمقاو اصمااذخو هلذغكيلع ايعأدق رعشلاهل اقف يبأ كلذ غاب و هربخيف داحلاقو |

 هتجأف 000 هلل قذ ىنايدلو كالامهل لاقفهيلا يبأ مف يدح مهاربا ىلاباوبلا نباءاغ ١

 0 0 نبدمح يفرخأ 3 ندم (لاق) اكزاعنق هتءاسم ىلا عجرأأ تفكذأو ظ

 ح و ةدا.ع | 00 نوت ل 3 فا 7 باويلا 8 ا ع 0 1 1 نياذاق قا

 5 ناك امع 1 ركو كلذن 6ع عطشاق ةديدش ةقيض قاضف اه ا ند 2 لزم نام 0 !

 دانا اع ملا هيلع دو امئرايزو اهئاقل ىلا هسفن هتعزانمن هتقيضإ معتق مهرب نم هلدعتسي ظ
 اميمح موقلاو ةيراطاو ريمع 21 ع رق“ هير وح تذل , ناك نمث ةعامح هلزنم يف بتاضاقإ

 ذخأاملف مهدنع ماقاف حرصيالو هرذعيف مج. لمد مع . ا ندرس ذا زاؤلبتداو ٠

 لوقي أشنأ ذسنلا هف |

 225600101110110 خذ ذآ آل ا
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 يم سسوس ا سم سس سس

 هدايعلا " قيرط نم هانبتال * اليلق ريع وبأ يشن ول
 هداب-ع يتلقم يف انرظأو * اقح ةدايعلا نم انيضتف

 نقتآلةفاع ينانأ نعدو عونم ريغ تْئش يتم ةدانعىاقميف رظن ا يخأي كالويلام زيعوبأ هللاقف

 | باويلأنبافلأ, ةطي رنا قعنب ليم.سا نبهللا ديعزاك مساقلانبدحالاقو يندوتا ضرما ىل

 | هستحاوهيلاع فاش فارصن الا دارا رح لايف قافا املف مانو ركسيت> اموي هدنعب رشف هرشاعيو

 001 اهلا و ءاعتق الاب نور ىلإ تدق ةنانزيو رح يواوج نم لَن راح ئوهيشادعناكو

 ساجو طشن اهاراملف ارامح لما وهو هموث نم لمعمسا نبهللا ديعدتشاو اهرضخاف ةبراحلا
 كلذيف باويلا نبدمم نب هللا ديعلاف مهوب اؤمماو برشف

 راضنلا بابللا وفصلا وهف * هوبا ضحم دنجملا ىيركو

 | . اورانا موق هحوا تءاظا #* اماذا مورقل يمه_ثاه

 راسكنا هيف نفلاف هنبع « انهو مونلا, ةوهقلا تمز

 اورادا يئاوللا كدطاميو * اروطكيدف: فرط نموهف
 راقعلا فالسلا هبف تشمو # تبد نيح ينشأ مل ةعاس

 رادختاموجنلاىرخ !نمناح# املف اضامغا ينبع تباو
 راذلا هيفئاخ ينغإ نسل * اسما ترذاح هللادع تاق

 ١ رارفلا ينغي سينا يارنا * ا ىتاو دنطاك يوتساف

 3 رارمشلا هيتفاح يف تريط * ليلحايصملثم اهذخ تلق

 6 راصتعا اهف رصاعلا بعتي # املو افاطت ارطق تانقا

 رارفصا اهنم رقع العو # تدش ءارح توقايلك يه

 : راصق اهنم' نسحلاف ةضف ©« اهارذ يف يرد ريناندلك

 1 اوراجأ ام اذ قطن ريثعم هر تدصلابو رجلا قطنت
 | ن ومألا طخيس لاط امل لاق ٍبيقثلا ليمءسا وبا ىمشاملا سابملا نب بوقعب ينثدحو دمحا لاق

56 
 لايف اطاقن هنم دحو ام اهضعب يف هثانغ نم سدو اب ه>دمب ةديصت لاق باولا نبأ ىلع ًّ

 ا ةديصقلا ليعوسأ و ا ينددناو 1و ند 4هيهسر يلا هدرو هع ئذر 0 هب ريخاف اهائاق نم

01 

57 
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 هلوق يو
 نيرا هنع طشذأ * نيعم بحدال له

 نرزكخلا الا نيزألا وحشل 5-0 سلف

 نيطقلا ناب ةادغ * انع باغ انعاظ اب

 * نويعلا رقت هب # تناكو نويعلا ىيبا

 هل نوما كرانكق ا نومالا اتا ا
 صكككك#كذآذآذأذزأ1 0 1 1 1 | |]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]و| + 11
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 نيدو نيماسمال * اسد كب تفص دقل

 نيبه كلم رونو # لالج رون كيلع
 نم كيما نطلاوأ « لاف كتمت لوقلا
 نيع كيدي انك # لاهيش كيدي نم ام

 نوره ىتتلاو د * وا يف تننأ امك

 نومأملا: هلا ام 5 لطف لك ندا د
 نيلو دوحو للضف *« هئم سانلا 8

 نوكسو ةنيككس # هيلع ودبي ردباط 08
 نوءضم مسقم » هيتحار نم قزرلاف 0

 نوكت هنق تناك ه لضف ةلدخ لكو

 هلوق ٍصو شفخالا اندشنأ تايب .[ ةعيزأ اهن | 1 روك ذملا ءانغلا اهف يتلا تانالاوا

 برقلاالوىلسيكاماس نعىأنلاالف * وبصت < بذملا باقلا اهي قفأ ظ
 ١ تك ةهشإ سيل 0 بلا نم * يتلع 3 تا ةادغ لوقأ -

 بلقلا كترينا كيف اكش تاذداف *« ةياغ دعب نم نيعلا كترصنا اذا

 كف لأ كنة لقتل مع كذا مهداقل كومع اكرنأ ولو #

 : سىعاشلا لوق ريذ الا تددلا اذه لثم شفذالا لاقف

 مدقلا ىلع الا ًاميط دادزت « اف رايدلا اهريشت تعدوتساو ٠

 دقو باوبلا هللا دبع نب دم ترأر لاق قحسا نب دام نع يحي نب نسحلا ( ينربخأ) و
 نيقاسلا مظع اليوط امض ناكو ريك خيش 2 ةتارو هنح اقناع يبأ ىلا ءاجا ّّ
 مساقلا نب دم ( لاقو ) نيعلا امميصي الثا 0 يف دشب ناكو ناند امك َ

 فلد ينأ نأ لحب ةةمدخا ٠ نه هئس تاعوشي الا هافح نيح باورلا د# نب هللأ دنع قلق ّ

 تدفن اف دادغب ىلا ام داعو مهرد لإ نيثالث هل بهوف ةديصش هحدمو ىسع نب مساقلا :

 هلوق صو تام. ّقح

 بام كيلا اط سلف تأنو * بابر بولقلا ةدئاص كتقرط
 باوبالا امبالط لش نودنم # تقةلغو دووعلا اهله تمرصتو

 «#  باذعوةيلب هف بحلاو * هبالطو ىوطا نع نفدص الف

 باغر نيد_ةدءلل هناحش # اديس بذوملا حدملا صخاو

 باعتالاو لاقرالا اهفش دق * يتبطم تاحر فاد ينأ ىلاو
 باعشو ةيوها ثوهامم *« اهنودو لابا للق انب ولعت

 #2 01 ريمالا يدل تالح اذاف

 تاللهلا :ةئود يشد ليتكم #* هدحو ا نع نام كلم
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 باسحالاهعدق لضفل تعط # هب بس> يذ ميدق ٌتيرواَداَو

 « . تانذأ هل وةولك سانلاف * ةلبق لك كالمأ اولع موق
 يارطألا تلو دومملا ةانف +4 ابماق" تامركجلا+ هلع تيرض

 يي وص

 مما اذا 0 فكف © ىنبدع كاوده ريغ -

 6ك رتشم ناك دق يوه »* ىلاق نم تعمح ا

 4 لد ال ىلتقو د يناتشي كاضر نس>و

 مك را كجاذإ ل ناكل قرر امأ

 يعاشطا نع يطسولاب لمر ةشيشح يبأل ءا انغلاو تايّرلا كلما دبع نب دما رعشلا

 مد كاملا دبع نب دمح 1 قع

 الر رج نأ ىكب و لش ع نم هلسأو تايزلا ة زبح يفأ نب نبأ نب كلما دبع نب دم وه

 ؛ اهاطو ةبأت لا الا يبأيف ا مزالم ون ةراحتلالع هني لن ناكفذ ريسابملا خركلارام ن 9 رحاب ا

 1 00 دس وهو تاعئد ثالث 0 غلب ىح يلاعملا دصقو

 1 نم رسوم يدح ناك لاق كللملا دنع نب 2-5 ل رم ينادح لاق ا نب ىلع نئفحالا

 1 بدالا مزانو كلذ نم عاتمرف ا ا و ا نمد ناكو حلا راح

 همزالم ت تنأ ام يرأ ام هللاو موي تاذ هل لاقف نيواودلا مزاليو باتكلا ب اصور هلل

 هاجو لام هف كس 2 يفك“ هب هلق ثنا هو ةنفنلا لج عدب كال كنرضيلو كح

 انأأ هف وه اع عفش انيا نذلعتل هللاولاقف هيف نوح 3 فك عود 3 يذلا لجحالا 0

 اهوا يت ولا هتديصقب هح دتماف ا َ ف نب 38 لل 0 مْ ل

 : هق تنا ام ىلع 0 كمولا ال 0 هل لاَقف هبا ا ا مرد فالا ةرشع ءاطعاف

 0 كلملا دنع 0 رم حدم ا لاق نوره نب نوء.م انيدح الاق يلوصلاو ةظحح ) ىريخا (

 1 هل لاقو هيدب نيب لثم مهرد بالا هرب هلصوو لهس نب نسأسا

 اررفلاو ليحدتلا ينسلتل نعل هَ هناطأ لاملا ءاحر ل وأ ١

 ْ اردصلاف ىعأ 1 باطأال * لدحر 0 الا كلذ 8

 1|[ مهارب ناك نإو باتكلا نم دحا هب ساق, ال ادم [ىعاَس كلملا دبع نب دم# ناكو

 ٍ ًارعاش دمع ناكو تاعطقمو راصق بحاصو 0 ميهارب | ناف كلذ يف ديل تع نسب ءلا نا

 ١ / ينندش 1-2 اذاو ماكت اذا طظفللا نبس> اهل ناكو ديجسف راصقلاب ينايو ديد لسط



 يد

 يغش املف امل امو 0 اح لاق كلملا درعنب د نوره ينثدح لاقهّللا 2 يف

 يار !اقف هاندأ مولظم يناف كيلا ىيندت مأ لاق ةجاح كلأ هل لاقف اسلاح الحر يار ساجلا |

 يتجاخ ركذاف كيلا لضأ تلو عئأ لاف كنلُط نمو لاق فاضنالا يتزوعأ دقو مولظم

 دان نر يبيه كنع ىنبححي لاق الوذ.م يسلم ىرت دقو ينفع كايحل# نمو لاق

 نكريشب اب 0 كلكو امدح ةيالفلا 1 ضلاق عل ءلظ مجفف ناق كت 2-ع> دا رطاو كتحاصفو ١

 د ؛ كياكوف يام لطبق 3 اكلم 2 مم ١ كيل َتددب الئل يحسب هخيدأ جار > اه ماع بحو اذاو آَ

3 
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 ىلا هيلع جاتحم لوق اذه دمح لاقذ هلثم م للعلا ىف عسل مامن اذهو اهحارذ ىدؤأ انأو الغ

 لاق كتنمأ دق لاق 2 يِيَح هيضغ نه ريزولا يف 0 لدحرلا هل لاقف ءانغاو دوهشو ةئاب َ

 هاو دوهشو ةنب كلوق ينعم ام ين ىلا مهعم جاتحم سيلف اودهش اذاو دوبشلا مه ةنبلا |

 يراليلاو قاتلا لك وهءالبلاو تقدص لاقو كحضف 00 |او .يملا الا ءايشالا هذه شا

 نيمتإ رانيد ةلامو ريعش نواة كفل ةاش ناو هتعيض درب ا عقر مئانطعسم كل ١ ا ْخ
 دن دمحأ ىنادح لاق ىلوصلا 20 هعنطدأو ةباحصأ ٠ نم هريصو هتءيض ةرامج لعاب

 ىلع يدوملا نب مهاربا بثو امل لاق كلما دبع نب دم نب هللا ديبع ينثدح لاق يناقلاطلا ا :

 مهرد فالا :ةريدء كالملا :ديذغ يدجحأ نه نات لا راحتلا ريسايم نم ضرتقأ| ةفالخلا 0 ٠

 هيلاطق نوماملا هنع يضرو روهظ مث 3 يد اي و لام يسع اذا اهدزأ انأ هل لاقو ٠

 نالا صمالاو مف ند اهءا_ضق تدر نيماسملل نينا لاق مهاومأب نسال /

 ميهار هل . يغمو نوما: اب او نطاشن ةدي_صق كلاا دبع نب دم يبأ ع ي ربغ ىلا

 د ينأ ن م هيلص نخفا يذلا لاملا ينطعت 3 نش هللاو لاقو هايأ اهأ رقأف ىئدتللا نا ]|

 هل لاَقف هب عقو#يف هلاقام ربدتف نومألا اهأرق ًَ نأ فاشن نومألا ىلا ةديصقلا هذل- ها |

 ا 0 محاولا هفاح نأ دعب كلذ ينأ لعفف هضم ىلع مآ لاملا ضعإ يف* د

 هلك للملا غذا اب مهارب ا يفوو كلذ يبأ هل يفوذ نوما ةايح 2 ةدي صقلا روظب 0 5 ناعالا ١

|| 

 م

 دوق ةديصقلاو |

1 
1 
 ا َ

0 
 ا

 دنزلاب حدقت رالاك هل نوكت

 دعبلا ىلع لبق ناك دقام كلدي

 دكتلا همايأ لدم اموب تعني

 دقع الو هدب يف نامأ ريغلإ

 ةلكع يقلل ”ىثلا نأ 1 مل

 اعاووومالا تبوح كللذلا

 هناكمنأ مهارباب ينظو
 دم راص نيح ايسح تاز

 ةبرمضل هيف فيلا 0 ولف ا

 ةيقب هيف دنحال نكت مل اذا ش

 هل اولتق ناد هول مه 0 ٠

 د_ْلا رقعتم عاقلاب هريسصف

 دز اريخ نهتربذام ناكدقف 1

 دم نمو لوهك نمافلا نيثالث

 هل تفلس دي نع هورمهأ امو 1 د 42ج 3 ا لا دقح نع كلذ موب هولتف 6
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7 



)48( 

 دصقلا ننس نع ىأرلا دعبو مولطا ةفخو حارصلا ردفلا هنكلو
 دإدلارححلا يف يحولا ءاشب ىقدس # ةربع سانلل ناك موب كلذف *

 يا لاط نان عاد | مول امو

 هماقم نينمؤملا ريما ركذن

 ةفءاخ اديع 30 ىذلاو امأ

 يسب رااثلا وآوعإ ره اذا
 هب تعزن ةبوت نمام هللاوف 0#

 ترقم ريمصلا ضالخا نكلو

 ههنا كلا اعوط "اهب كانأ
 ةهش عضوم سانلل نكرتت الف

 هلثه .بصن يف سانال اوطاغ دقف

 تقتلاو سانلا عياب دق نع فكف

 هو كا ماس فلق نمو

 هدف: لق ا ىقس "يي نخأ 57

 هنا ةيتبانلا يذ_ه معزتو
2 0 35 

 ةنس ةياو ينس نولوأب
 في تاللطلا صخر اوابج دقو
 مهيار ءالغ اموي اورام اذا

 هلو فجحوب ديلا يف هلابقاو

 هلق ضيلاب نو_ثع ةلجرو
 هريغ ةفالخلا مار دق تلق ناف
 هعيش هللا بح ذا هزجأ مف

 هتعفر ىت> وفعلا دعب ضرا ملو
 هب ير يجراخ ءاوس سيلف
 ةباصع بوا لك نم هل تداعت

 ىتذت ةفالا تدب يف وه نمو

 هاني كووسو ءالوم >كلالوق

 ىنأ كدب لعأ نم بار دقو

 ةملم نبا نم دعس ال نولوقي
 انكلم نود هسفن تناهو انادف

 موفك أوفص سانلا يطعأ ني> ىلع

 نإ

« 

 يدنع همؤب ند هوركملا يفدعأب

 دا يفو هنم لزهلا يف هناعأو

 #«  ديملاو ةفيلخلا ناعا رش هل

 0# لاه 5 ةنع وأ ىلولب ىننت

 81 دوال كلا لعمال كيلا
 ىدكت الو بيخنال از هللا ىلا

 داب هللا راسو همغر ىلع

 ىدست يذلا بس يز#< كناف

 يدوملا الونبابروصنملاب سيلنمو
 د-# ىلا اروَغ ناكرلا هتعيب

 دعب نم نيطامسلا نيب هب يدان

 الا يحاسب ةيح ايكرافق
 * ٠ ىدبت امو رست اهف اهماما
 دعج املا لص نوالا نو# موشن

 دعبلا يكوكلاو نعلا هل امعز

 #* ديملا كلذولا انام نو

 قاردعأ يتفلاقافط صاودا | فيجو

 | و لطلاب بوسع دقو
 0 نع لواح.ناكاهف توي /

 د ىلع هئم ناك ذا ٍراطخ ىلع

 دقرلاو دمهغتلاب لوا مالو

 ىدريدق يأرلاو ىأرلا هافس كيلا

 رولا يع هوردصإال اودرويوم
 دسحا ةورذ يف ءابالا كبو هب

 دمغيف نيماس + |نيقلا عم 4و لهو

 دحو اعأ هنا اكو 3 5

 دلح ةرم ىذ سفنلا اهلع رؤدص

 ىدغي نم لقيزلا لاملا يداهيلع

 دعلاو ةيالولا ىموم نب ىلع

 ا
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 هاو لوبا نك ٠ هريغ ملا بأن 0 0

 كي هع .ميذق وف اح الس يدباو ةيش توحلل 0 | 3 رجو 3

 د+ء مناك ناو مومذع سلف د هدو مالا نم م م غارب - دىلب أ

 داسدر ال كيدهم هللاو أسيغم »* ع ود فة وك

 لاف كلج 0 د#ن رفدج نع كب ؛ رطقلا 5 نبهللا ديع ينأدح لاق ىلوضلا ) قرشا

 هلت اقف هرادقمو كلما درع نب دم دنع ناقاخ نب“ ل َء بويأاإ ا يل

 ينثدح لاق ا قر كلدولا تي 2 لئاوح فس 5 اع دإةّنو ةعاردلا -- ناو |

 روذ>ةمح لا لوشب كلملا ديعنب دم ناك نورهنب نوءيم 3 ساءط ينأدح لاق ناوكذوأ | 1 ا

 عضو املفلوقلا اذه هنيديفهءلع نوئءطب اوناكف طق ع ته رام ةللايف ع ةعيطلاف

 كش ىلع كنداهش هذه مج رتف طق ايش تمحر لهودل اولاقف ينومح را لاق ديدحلاو لما | 3

 شقدوبأ ءاحلاق ساءط ىنثدحلاق نا وك ذوبأ يف ن”دح لاق يلوصلا ( قرح ٠ اع كءكحو |

 بحاملا شقندنإا يأ رو هبايث سيال لذدف ريضحيل ةلاسرب كلملا ديعنب دمع ىلا حاط

 عمال هنا نظي وهو لاقف ةقوردل امل

 باتكلا ةيحلب طاوالا نأ * امناكنهولت الف طاوالا ىلعو 0

 هل دم را سس

 باجمل ةيحس قالا اذكف *« باتكلا ةيحس طاوالا امو 01

 كفاك دقو امأف صاصتقالا ع ملول رذملا عقب امنا هل لاقف هيلا رذتعاو شقند نبا ايحتساف | ا
 كالملادع نا ا نقد لاق يد هومنبد# ين :"دحلاق يول (يربخأ) الف |

 لوقو اهندوجن/ نم كحمتب نسا لمحو نم ليال ا انايبأ |

 بق اه داؤفلا ريغ لهو تاقف * اهريقترز :وانالخ ا ىلذ قو 1

 ريصلا اهعم 3 ١/ نسلا غ 1 1 0 اهردق ل هجأف ثدح أ نيح ىلع ا ظ

 نبهللادبع 5 ةسا لاق قرزالا ديهسنب نةرلادبع قاد للعلا فاخذ نيد#مت اين |

 نحيل ها هاوس لآ هدار ف يذ نع هلودعب هعبماو و ضع يف كلملا دع نب - هاظأ

 لوقي هباتك 7 2 كو كلذ نم رذتعي كلا دبع نب دمت هيلا | ا

 داعبلاو ينادتلا ىلع كاوس * الاخ ير م 51 ا

 دايز“ ىلوم ىنلا تلقوا .ائلع قالاوم اذا تدرج . 1
 ةدعسلا ا تاغ يفاومص الا ندحلا نب هللا دبع ناك ( بتكلا ضع ىف تأ رتل ْ

 كنم خفتي نيئمؤملا ريم أ مهتملا نإ ديم نب ديد نب هلا ىلا رلا نا ويد ىلعأ :

3 ٠ 
 0 لا يك كج را 5

 دي
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 فيخس طقاس مالك اذ_ه كلملا دبع نب دمم لاقف مهف ىذ ريغ أسما بطاخيو مه ريغ ىف
 ىلا كالا دبع نب دم 1-2 م باتكلا لطب او دادح هن اك قزلاب خفي نيئمؤالا ريما لعح

 ناصقنب يمتال حجر'الف حجراالاو يراالاف ميراالا ىلع ك سعأى رجم تناو نهاطن ةفادنع

 ىلع لدام ظالا ةفاخس نء روظأ دق هلل دبا ينابسالا هللا دبع لاقف ناحجرب لك الو
 نا رسكلاو لكلا ناصقنو نازملا ناحجرو عاسلاعير هركذب ةراجتتان ٠ هتعانص ىلا هءوجر
 هيلع اهدقحو دق نم ه يناهص الا نفقا عرسأ ام لاقو مهتما كدعذف لاملا 7 ع

 ساوب يداعب ناك لجر رظن لاق دربملا نع نفح الا (قرتحا) هن هكذ ى> تايزلا نبا

 10 مف يرأأم تعا ا نععرلا يسع اب4] لاقف ربكلا نم نينثا نيب يداهب هيلا ىوحتاا

 لاقفتايزلا كلملادبع نيدمم هذخاف هتفابالف و>رأ تنك يذلا اذهلاقف انما كلذدل لاقهنأ
 هتقو 1 ال دع مل # بيشب يناع بئاعو

 هتغاب ال بيشلا بئاعاي * يشب يناع ذإت اف

 ايقبد اليدنم كلما دبع نب دمم نم قرس ينغملا تاهد 1 نإ عابخلا ناؤرم ربا ؟ دو

 هيف لاقف ادهم غابو هتماحت |ى هلع

 قاحلامومذمريغ يدنعوهو « يناتاخ قراس مىيدلو . *

 قرا يط انليدنم ىوطو «© هتماه ىلع روكلا فءاض

 قرسلا تاناوم ءكاتنكل ه .انتلماح وأ ناهد. انأا

 اان لغبلا ينأ نب نيسحلا 1 د < لاق يناهصالا ند يسم وبأ ) 5

 ْ لمءحف هعو>رو كلذ نم هرذنام نالطبو ةرازولل 3 هداخشا دعب دادغي نع فرصنا

 لوقي ثيح تايزلا كلا دبع نب دمحم رد هلل لاق مث هربخب انثدحم

 يدي تألا.دقيفا بحأت :؟دق# هم هءردحتق هو>ارت *يذثلأ ب تحت اام

 دعأممقسلا لالعف تض مناو * ةحلاصإ 2 ا تبعا اذا ىلاو

 أ نب ساسعلا نب هللا دنع ينثدح لاق يدنكلا دمم نب نوع ينثدح لاق ىلوصلا ( ينرب>ا )

 رعشلا ةخاللم يف ريظن هلام لاقو مهتما كلملا دع نب د.حم ينفصو لاق منبرا نب لضفلا

 لت[ تلأو يرش منا كءادف تاعج تلقو هنركشف هتقاف كؤلملا رومأب ململاو ءانغلاو

 لئاقلا تسلأ سانلا

 5 ربص فيا>و ةبابص ميدخا # نيز>ح 6 بحمل 1

 |( ريخب روج. نوكي فيو * ريم هب تااس اذا لوقي
 َ كالوف لاذع رالف

 أ ىلا حبصي ف فك ت بع حيبسأ ف ىل لوقب
 ا 00002 نب نوع قدح لاق لوطلا ( ينشأ ) نادنساك الو ىرصو ءادسك الو ءام
 يجحاكلا لاقف هيجي ملف هيلع ف 1 دبع نب دمحم يحنكلا يف 1 *كلا لاق 5 لع 15 اال نيه د دمحم بلا أ

 2 رشا

 يتجول



 (هز)

 راطعنا اذهابت نك ول فكف » انرفصت تايز نا ا و اذه

 ) ينريذا ( هباوت هاقعو هقر ةعجو 3 لع نم فصلي 4 لاقف ارمغ كلذ غلبف ا

 نب دهم لاق لاق راعلا نب وقعنا ىف نةدح لاق ىدزالا دم نب هللا د.ع ينريخا لاق ىلوصلا |

 2ر0 ل تعا ةلع يأب لاق يخأ توم لاق انع كرذأام هباوصأ ضءبل كلملا دع
 الو ةّيم عيضأ الو التاق كرة ب أ ادهش نامل د لاف ةر 5 ا |

 يداعب كللملا د هع نب دم ناك لاق ائيعلا ينأ نع ى< 0 ( كح + نه هلق قر

 ه.ف لاق 3 مهاصنو هناغ ىلع مهخر رو ءارعشلا عمجم 1 ناكف هو>مو داود يأ نب دمحا

 اهو هب انام دوجأ اناك نشب دجحأ

 #«  تدبيف نهانا كءح « يدس ام نيس نم 00

 تيزلا ريضو مولع بهذت » ةرطم ىلا سانا عوج 0
 0 ل عدملا 5 لع ردت وجو الإ تودلا نوح عل لو داود يفأ نبا ناكو 0

 هبانأف ا اع ا * اف لو يتلا هتديصق كلل دبع نب دمحم ماع ولأ دقلا 17

 | هيلع عقوو اهماع ,
 : 1 هعئاب ىلا, نضام اذا ىلاغت # امئاو 6 دل نو كيا

 هعئاضإ هيلع قد نا كشوف # همر عئاضإ تااه ىذلا اماف

 ا هعئارشش حاس نأ هنم دسفيو # هدرو تاطقخ فا نإ ءاملا وه 1

 ١ لاقو ماع 3 هباحأف 1

 ازعاد تحس [كك ناسك

 ع

 ةعااأ وو هإ حو يف عاسأ

 هعراك ةدادالا كما هب صخغن عركمةرازولاو و ترصف

 ل انيار دق ريزو نم 1

«2 

 هعفانم كءلع تدار لهاست # هب اراب اسعاش ىلا تس

2# 

 هل العم هيلع تدلّ دقو داعق نإ

 ديع نب دمحم مع> لاق يبأ ىنثادح لاق داع نب يب نب دمحم ينثدح لاق ىلوصلا ( قعد 0

 هلوق ٍنتاكلا دسار هللا بّدك مدقااملف نوماما مايآ أ ف 0
 هشورو يتءاط 0 قتشاو « هندوم الو يدوع سنال

 * || ىلا لو_ةاام تزواحم ناف

 كاللادنعنبد#ت هباجاف 0

 هل كنملوءهاملا كنف صم

 هم ههه ءام 57 رطان كلا رطب ثيح هكا

 هيشييع لضفب ىنادح ىلع # هددوب 000 نهو و

 هيالوقتامو ينم ديرت * فالخلاوكرثاا نسحأام



 (ه؟)
 يجب شششسللسلسللل يس

 ه.ارده 6 يئاعد مويا # يف'"كتتسا م ىأاب

 * هيدي امفار هللا كل هللا كلءاعدلاو رك ذلاب تيجان

 ههه [طانفا نيرسشف : تف] .*©ءادقو لاعنلاعضوم يلا تق
 ه.تحاردوا> نم ولو الع * هل ديرا يحاص ىل تاقو

 هيتراشب اهراتخلا يذلا لاق * ةدحاو دنع لوقلا عاقناف
 هنتجاح» بنج يف القو  ركشلاو ةراشنلا كل .يدنع تلقف

 هيتربخ لضفب ىناهلا بصح د#للا نم كاذ دعب تريخم من
 هرب ىلع اهز يح بغزا * اهعئاس لزأ م ةيشوه #8 ظ

 هنغرو هدهز يتلا يت> * هيغراو هموس يف عفر

 هيدا ماعنالا رثكب رذع اف « هب ترما يذلا كانا دقو

 كلملادبع نبدممل ناك لاق دريملاديزي نب دم انثدح لاقشفحالا ناماس نب ىلع ( ينريخا) '

 هل يو عمتملا ىلا هيواحن دلاخ نب دمم هب ىتف انسحو ةعارف هلثم رمل بهشا نوذرب
 هنري كلملا دنع نب دمح لاقف هئم هذخاف هيلا مصتمملا ثعبف هتهأرف

 بهشاآلا محالا انعدوذ انع * هلييسل ىغم دقو ءازءلا فك

 برؤالا بحالاوهو فلا دعل # اعرو كودعاف ةاشولا بد

 7 انآ قاعمأ كيرف تيلمو © اناط يع تيان مويا

 ابلك كتادا تلك ذا نآلاف
 اهريذ دئادحلا ريس نم جاو

 اه أك ماحالا. نانط تودغو
 ةمامغ كالعذا كح رس ناكو

 ةلالح قيدصلا كب ىلع ىارو

 هيتس اضآتلارل كانلا

* 

 كم نولاكللا نوسلا: اعدو
 برغالا ل !نءو اصااخ كل

 : برصضإ جنص كنموضع 00

 بولي هردل_صو ودعلا ادغو

 وع تازالو ىبع
 تبضقلا كاوقنم يلاي> يوقو

 «* بيشالا مالا لمفام هلل # ةريس كنمتء>رنيحتءحرو

  هللاةمحر حصان نب دم#ينثدح لاق هيلع هللا ناوضر نابزرملا نب فاخنب دمحم ( ينريذا )

 13 للطعو دارج نم انلللآ دبع نب دمح ماي يف ةقآتبلا لها تالغ تقل لاق هلع
 | دمحم هيلا بتكف فعض هرصب يف ناكو مهما يف ارظان هباحأ ضعبب هجوف مهنم ةعامج هيلا

 رجاف الو رب هنأي ل * رفمجابا اياسما تينا



 را هل نمل رظانب ؛ * اوكدمأ اذا ع تلا لها ا 3

 لاق هنع للا سر وصلا اين ار ظأ ريغ اولأس اب مه عقوو رظانلا درو كحضف غلف ١ ١

 دي و هلع 3 ىلع لاق لاق اءمع هللا ىضر هيبأ نع دابع ينأ كارل ىحي نب دمحم ىنثدح 0

 قوم 3 3 3

 00 الاصأ تددع تن 1

 5 نهو كون نم كاشن أ دنلا

 هتحدم كاش وسال وشب اذام

 بدالا 'يسلا اذا كفنأب 6
 ندع ىذب نموعدن كيتوضص عفرأو

 هتغالب يطع أ قرا الا تا

 ىلع ضعت نا اموب كالعل حمجاف

 نم عمست تاسحا اف رذتعا ينا

 ةفاق "لك .يف فلد ابا اريص

 برع نه تاعت ام نادل 0

 ا يدبأ نست

 ريططاف كيذ.ع ة هنس نع تمن

 يتبلطم راعىءهللا ضح>ربإ ١

 ةمركمي ينات نا'كاوعدو: يا

 فاد يلأ نعى رمس> كبوفح ددراف

 تحد ةواعس نع ءرفمجابارصقأ

 كلما دبع نب د# هباحاف
0 

 هيلطت ىدل رثو كلله

 : احش ليز: نال وحي قرطت ناو

 # دح | ىلع طخسا موءوستا "ل

 * ىل ري ملو يبئاعلا اهعأاي

 رع ضع يف يسع نب مسا اقلا فاد اأ دصق دق ناكو تايزاا كلما ديع نبا | 1 ١

 قودسلاو لاطزالا نع ناغشتل ني

 ق_يقع ءادباو كامنم يقف نذ

 و نه كسأر مأ نع

 يد كمل هوي

 قيرلا لزن:سم يف كنم هينا

 قول مؤا ىلا نفطتتال

 قيدنز خرف وا ةينازنبا الا

 قيلطت تاذ

 بنذلاضرالا كاذح برضاو تئشام :

 تطاول ا

 2000 مجل *
 َن

 200 هو يرذع *

 بقعلا تاراخلا ىلع افثو رد_ةلاك ©

 برملاىلع طخءساف فاد ينأ يورش *

 بحجحلاب مهولا ن نود بححم تناك *

 رت | ىلعو هن له كالي ذب ب>ءساو 2

 نغو هب داو الا ادفر كلا 0

 رو الب مهس نعسوقلا نع

 رولا مكحم يف هلزنا لاف *

 رع دن يف ىاط ىلع الا

 رصقلا ىلاتلام أمبرسعقت مل نا #

 ردحدزما يهني اما ابيع

 رصتعم كيفام دإصتناف



 ”رححلاو بارتلا دوحالو #* انل ءانثلاو دحلاو دجلاف

 امف لوق, ةليوطيهو |
 زقللاو ريما نشنمت مك « اممالت الواتف شت
 نر يجري عفت كدنع * امو كنم راعشالا|نيلع ىلهت

 نب نس لا ن ىلع يم ينادح لاق بناكلا رصن نإ ر< ينثدح لاق هللا همحر يم (ين ربخا)

 ا ناكو تابز زلا كلما دبع نب دءحع ينوم املا ريمي مالغ عبد زاتحا لَو ىعالا دبع

 لاف انونح هب 2 00 ناكو اه>و هللأ قاخ

 طل داع لأ لامن ديل 6 فرط 25 1. انلع - حار

 ساب قرب يذ نم ءافكح *« تك_.تساو قطرقلا سبل دق
 لا ١ يالا يلب هك ع هع لع فلا  نإقو

 نا ارخأتف يأر نم رسب راطمالا تءاد لاق ديزي نب دمم ينثدح لاقشفخالا (ينربخا)
 ىتكف دمه اطبت -اذدهل يك اكو ريزودعو وهوتايزااكلءادعنب د# نع بهو نبا |

 لوقشب نسحلا هيلا

 ءاونالا هذه ند ىلاونام * ءاقللا يحار يف رذعلا بحوأ

 ءامس نع ينثوعت ءاعد نمد 2 ؤكشاو لوقا اذام يرداتسل

 ءاقيلب هذبط وعداو ل #_ كلان كلت ىلع وعدا ينا ريغ
 ءارزولا ديسأب ين* كل # اضغ هب دهأ هلالا مالا__سف

 نإ دمحم نع رخاتف بهو نب نا لتعا لاق يسوم ني دم انمدح لاق ىلوصلا (ينربخا) |

 هلوق نسحلا هيلإ بكف هرب فرعآ الو هلوسر هن اي لف ةريثك امايا كلما دبع 1

 المج ا ضياةارآ اكل س..# .انلا مزك | اي ءارتالبمحا

 الور ىلاالت ل يصيرتام * اليلعارسثعتلا دقيننا

 اللعن وكي نمل اداقتفاو « اريسانلاديسايىلواوهف

 الحف الاج نيدساحلا نم نظلاةض ع ىنتك رت اذا.اف

 الاعراف ر كلا ع وس تيلعاف يذلا

 الولمنامزلا ىلع يلئءبح # اصال كتءلعاش لالمما

 الياقالات ركنا امفر_# ءااف ءافشلاب هللا يتادق
 الوفا هيلع تاع تافا *«ءاذغوهوجاردلات لك او

 اليقث عابطلا ىلع ًابعةلعلا نم تلج دق تنكامدعب



 البس هيف تدجو نا ادغ ك-# تا كللق تمدق ىلعلو
 كلكا درع نب دمم هباحأف

 الياع نوكت نأ كاشاحو ر#_هدلا ةبثان كنع هللا عفد .
 الوبقم ارتاح رذملا نم ك * اذامو تءلعام هللا دهشا

 البلق ىدنع ناكل الو كل #_ت:ءزالف 0 وانا يردعاو

 الناج الا ت..هن اتناك # ام ن كب مل ناو يجرأ ين

 الفك هيلع نع - ملا صال #- 52000 دا

 الودي اعود 5 لعمل # يت> ةدوملا لذبيال من ا

 الوش نا ةمط 0 أديعإ ن 9 لاقام ناك لاق اذاف

 البس يل دحأ 1 ناالبس وي < ذيل قاتأ ىلإ ل قوات
 الياخلا لياخلا ححاس امو و_ #* هءلاو حفصلا داحام اع دقق

 هنع 9 دقو بهو ن نسحلا ىلا كلاا دبع نب دمم سك لاق

 لولي تلق ءاهد ءارن اذام :* ريح الو ذيع الاف كان اواق

 لول وهوالا لخولا نمدتع * افي ليجولا لاح د
 لاقف نسحلا هباحأف مهم سمأ يف جرخي نالعبدن دق دمحم ناكو لاق

 0 1 ا ا

 0 7 مظعت كنم هظظط ه هلا تداعأ ق1 لو يفا

 لومأم دارت قو --ط لش يف هدد كو

 لواأ رهشلا م- وةدطو + دلع مارا كاع ينااغام

 لوحرمساكلاروظو فا صوطاو# لوط الو هف رهئال ل

 لوبتم وهوباقلك اميجصي * ةيحعم لك نءوطتة تمدوتلاو

 لولحم نيعلا ءاكوف هلم » دب نع نيباكشو عقوتن ل

 ليسارملا جوطا وأ لاغبلا مهد « اركثيم كنعيف تر شاذاىلام

 لولفم وهوينع ثداو 0 اب دوعي يتاللا كتاباعر الا

 قيرطلادمحل قرضي الثل ةانسملا نع لدعف ةانسم ىلع ادم رباس بهو نب نسما ناكو لاق

 هسفن نظو هقيرط ىلع هدعاس ملو امع لدعف ةانسملا نم هسفن ىلع قفشا هنأ دم نظف

 دمحم هل لاقف هيصرام اهي ١
 قيرطلا راس ىنتيذاحو ة # انسملا 0 كانيأر دق

 قيفشلا لاعف نم دحلا كب د» دقو كنم كاذام يردعاو

 نسحلا هل لاقف
 قاوقملاب اهييعم قار ناش ناراقوتلا رد كت
 قرفشلاب علوم نظلاو قفد#_كلا ىلع نونظلا تراج دقلف



0 

 قار طلا ني . نم فوأع ا ىلع 3 8 ان دقو لحالا ل. ديل 7

 قيضملا كرواكتلاى د 1 كلا ىلع 59 كاش تذخأف

 قوشعلا نك قاع يودام *# تزاح كل هدوم قدنع نا

 قويعلا عم هب ىر دق راد # رب هنم تصص> نع دوط

 قيدصو قوم يم و رقما ينأو ينو_>او ىنفنيو
 قير عود تقرشام.اذاو © يعور نمأ :تعورام اذا: نم :
 بهو نب نسما ىت-تسا لاق دربملا انثدح لاق ىلوصلاو شفخالا ناهاس نب يلع (ينربخا)

 هيلا تدكاو هاقسف مهتمملا عم وهو مورلا هلم اذ كلملا دنع نب دم نع

 ادو> معأو ّ يدنأ * ايحاص ىلث» قأ 0

 ادوع انا اهفقس ىمل * ةرفقب ميدنلا ىتب

 1 ا اع ءاوووم

 ا كاني عع 6 ال وونأ: نع ةوهدأو
 اديزملا ركشلا تججوأ « اهركشب لقتسا اذاو
 امزتعايعاسز كيك اها © كنا .اهذح
 ورع اننا اه راقي مق وهن انتابلع لعاو

 «٠» وص

 اواو انها حبصأ 216 انوتكم مه كمت ناك دف
 1و امال "انوار ن1.« اًونهأل_يطَوَم يداعالا لان
 ان نا ىرغ عيدلاو * 0 ين رصبأ ول هللاو
 امولظ» ازواحتم االوطتم © ىرت نا كل ةداعف تأسأ ينبه

 || ىطسولابليقثيفاث يامال ىفطانلا نسحلا نب هللا ديل ءانفلاو بتاكلا فسوي نب دمحال رعشلا

 ظ لوو لوا لك ةفو ةاذراا ما لاق لقفز فرفقخ هيفو

 ب_ ده فسو نب دمحا رابخا ع -

 اه و ءاشنالاو لئاسرلا هيهذل نك وةك وكلا ند 2 و بتاكلا حيبص نب فس وبنبدحأ وه

 آ| كالا دبعنب ىسوم ناكو رفمج ابأ ينكيو نوم اماللئاسرلا ناويدىلوتي ناكوةفورعم لئاسر
 ١ "لون ع هيدح دعس نب يا حارخلا نب دوأد ن : دمح ركذف هجر >و همالغ

 : | فسوينيمماقلاءوخأودبروظ نع ٍقيراغ مهردفلاىف 1 نبدأ 3 بهو لاق كلملا

 ||| دقمساقلاناكو كلذ عديد اذ وعن نك لو لحم ين ؛ ىلا يمتتيزاكورعشلاحبلم عاش دمحم وبأ

 ب مئاهلا حدم يف ه ءدلاو لمع
 0 ةاش يري هلوق اهم كلذ يف ه هرعش فا

 ع ءالإلا موب ءامدالا سورعلاك * ءادوسلا انزنمل يبا نيع



 درماعلا ْق هلود 0

 * ١ رادو نمارع هيف بدت نأ للا تركنا 0

 هدئاصااةرطاىلع ست * هدرام وأ ةجل لقالا # رونلا يف هلوقو [| ٠
 نادل راط ند * نامل 1س يحال نك ىرمقلا يف هلوقو ا

 دلو نم لجر ينثدح لاق دعس ىلا نب هللا دبع | 120 ا عكو فاخ نب دم ( ينريخا )

 اهسا نوماملل ةيزاحا كيت دق .تفسوي نب دخن ناك لاق ياما نا حلا ينأ نب كلما دبع
 اهمال ىلع رمقلا اذهب تفسوي نب با هلا نتكف اهلمحو فان نا نومالا دارا 0
 وهو هيلا اهجارخاب سعأ باتكلا أزرقو هعمس املف اهب ءاننف نينخملا ضع ىلا

 لاق شورطالا ةمثيخ يلأ نبا ينثدح دواد نب دمع لاقو * اموتكم ةرم كيتع ناكدق * ||
 لاقف هل ةيراخ ىلع هوب نب دمحا بتع (!

 رظلا يف ضوخم داهك ربل نم ابار وحفل لماع 4
 مقسلاكلذ نمىوادي وهو * مكس هفشدق بيبطك وا

 يت الف الوا رهط 0 * ظمعتم ريغ سانلا ظعاو اي :

 اهزنتم ةيسامثلا ىلا جرخل ةسنؤم ىلع نوماملا بتع دان-ا الب ( بتكلا ضءب يف تد>وو ) ا

 يف لسريف ههزتنم يف راص اذا اهزك ذب نأ ترف تناكلا سوي نادم نع ابق
 لاق يفز, ارمخن اهعامل للك لوس نأ لوا ندا لاك هبتع ىف يدامتو لمي لف اهلمح | 1

 انسو الو امونال كدعب تقذال « انزألا يب يرغا هدقف اديساي ١

 انطولاو لهالا ينشأ و ماقملا نأ #2 0 كذذ كرد

 انمظ دق هللادبعنا يليق ذم «* ةمدانميف ساكب تذذتلا الو

 ٠ اسلاك يجو انوه اكدنالا ضخ وب هل ياا
 كلذ نسحتساف هب هتنفذ سدنسىلا هب تثءب لب ليقو هب هائفف ىلصوملا قحسأ يلا هب تثعإو ||

 بكرف كنم دعبلا وكشتو كاضرتت يديساب ةساؤا فسوب نب دمحا لاقف رعشلا اذه نم لاقو ||

 نب نيا عم انك "لاق ( قاتلا اذه يف تد>وو) امع ىضرو اهاضرت يح هتعاس نم | ١

 لزيملا بدحاص ىلا 26 فسوان دعا انا لبق اندنعو ساحب قف بناكلا فسوب | 5

 ضغ ناظلملا] قن وما ]# قع يط يوه ند

 ضعو اهيدشتب ىلا قلت تواجه

 ضرقبوأ ضرفب ىل * اهارشنع متزنا
 نإ شعل رق 3 نإ اني َُك اونمتف

 3 : 7 0 03 4 مها ا

 دمحا نا رشب يلا نب دوعسم ركذ لاق ليلع نب نسحلا اسدح لاقاىمع( ينرطا|

 دمحا ناكو هتطاخم لاطاف نجد موي ىفاهشنأ وأ لهس نب لطفل لع امور لد

 ( نو قع ا يل 0



 ( ةلغذ

 هيلا بتكو هناود حتفف هب ا نبا
6 

 سس وص

 لطر ىلوءدنو هب رمت نإ لطربوعدب نا يأرلا هحوف

 ماعطلاب اعدم هدر مو هانا ق يأرلا نيع اذ_ه ناك نأ لاقو كحدعضو اهأر 25 هن ملا | اهعفدو

 ينغيامو يلع سولاب لق 2 ينات روزرز اق 9 نبل نيذه يف ءانعلا مو*و 0 اومتأف بارثلاو

 كتوص هروعش ند هيف

 ديح يفان نيملاعلانس>١ «# ديس نب دهم ينع دص

 دودصلايف هنسل- ىنح «نكاودصي ةوفح نم سل
 د

 نب كيحتو هنآ ند قزوز نإ مداتلا نإ مهاربا كلذ 5 لمر فيفخ روزرزا هيف ءانغلا |[

 هيف ينغل ىذلا هرعش نمو هقشعتي دهان اكو ا ا باتكلا دالوأو نك !له معرس

 هس وح
 يدك ىلع اضياق اميحأ « اه حاصال كيف ةلل 5

 يدين اني ىلع يدخ تعضو 0 دقو ع ومدلاب نيعلا تصغ دق

 #١ 0 0 اذا قلق ا

 0 وهو يبيصنلا دمحال هنأ 00 0 هنو عابط ةياور نم ةيراسل ءانغلا

 0 يدعاس نيب ةيشار

 0 ضع 1 ةقدص نب د.حال نو نأ هيشي

 قئار قئادخلا كفتلم لك يف: * ارظنم نسا نامدنلاو حارلا
 انت قااخ نم ةمام لكب حج راف »* اهءافصو هءافص ثءح اذاف

 ينكيو ةنانك نب ةانم دمع نب ركب نب ينب ىلوم ةيطع ىنأ نب ندحرلا دبع نب دمحم وه '

 لصتاو ةيسانعلا هلودلا ءأ رعش نم 2 ناكو اشنملاو دلوملا يك رمصلا ن نجوا ديع ابأ

 تصقن دحايفوت املف هيلع هل اد> َةوَقِب هيف همدقتو هيهذع هيلا برقتو داود يبأ نبادع ا ١

 ناوطللا زا: رثوك نع شفخلالا هيندشناام اهنم ةريثك ثارعو ةريسي ادم هيف هلو هلح |
 روحوملا لزنمال هتففزو * روفاكلاب رصن اي هتط ا ْ

 روبقو لزاَم قنا عوض # هتطنح هلاصخ ضعبب اله

 ريهطتلاو سي دقتلا يلا يزعبإ # هل قالخا رمد نهوأ هللات

 + نشل ةهدع هودوزل »+ ايرلاالعو ىرثلا نكس نم تطنح



 - ( ةؤ)

 روبدو اص احير هب تيهذ * هناف ءافولا بهذ مبهذاف

 ريشعو بح اصم رجا ناكدق » هناف بايشاا بهذ مبهذاو

 رودصملا هع نكلو افريش »* ا 1 أم هللاو

 لاق, داود ينانب.دمحأ قري اشر :ىوطملل شحال دفنا

 ا ءانثلا كاذ ةيكدلاو »* هطونح اير كسملا مسأ ندللو 0

 1 بهذمولا هنف بهذ هيلا قيسل ملرعشلا نم نه ناكلاةف ءارعشلا باك يف (دوادنزب د#ركذو) :

 يكلا داو ىورو نا لك ىلع هرءسش فحو هنارظأ 0 قرافف مالكلا بادحأ َ

 ةرمعلا اندنعوهو يوطعلازاك لاقدريملا ينثدحو دوادنب |لاق اماما هولمح و هرئاعم اوذتحاو ظ : ١

 اذءعسو ارفدهلعارتقم ناكوهاداهت اكو ىار نت رس ىلاراصامل هرءشانيلع درو متر عشلاب قطنمال ا

 5 ا

 هلوق كلذ نش 1

 نلعو انلعو كل رق ليللا يدها ىلا قل

 نلضعلا فلا ترام 8 نعل هاا

 ليف رش اله ع تصف ذاك كود
 لجتألا ال اوك لام الا د ع 0 '

 ١ لاق التر ناتدحم اجار ىرطتلإ عمسلاق ديزمنإ دمج ينثدح لاق ناماس نيىلع (ىنربخأ) ١

 هقاحب سيل ديدح 4م هحولاو 8# هس كا نوصم4نم ضرعلاف

 هقرذت ًامايأ لاملا عماجاي * هلتءج لهركفف الامتعج
 9 نيح الإ كلام لاملاام هنراوا نوزخ كدنع لاملا

 انخويش ند هريغو شفخالا هيندشتأام هيف ىلإ م ذيلاو كافكا ْق هلوق ندو

٠ 

 سس وص
 ا ندودح م فواطل ن نس لف ني اولا 34

 بيقرلا ضغ وابحخلا 1 * اثيدح ىنطفاشل نامدنو

 ةروك ىندح لاق 51 يتري>ا ) لمر فيف> ةردلا هحو ءاكذل نيتيملا نيذه يف ءانغلا

 موعمو باتكلا نم هإ اهدا 2 تارشإ نرقعللا دنع وبا يا ناك لاق يوطعلا وذا

 فرعو فصق يف اولاز اق ءانغ مهيطاو اهجو سانا نسحا نه حابصم اط لاشي ةنيق

 ةبف مهذب عطقنا نا كل
 امج سجس - 1

 نيسحلا نب دمحأ سابعلا ىنأ لزم نم ابيرق اوناكو يرايح او
 نخل



 ريل
 0 يسلب رب 2-5

 هيلايتكف نمح رادع ينال اقيدص ناكويولعلا كه نب رفعح نب يدوم ا

 هبأ نيسحلا ىلا ارح -مدأ « ذه ديلاوملايفباط ن.نباي

 ها رح هيلع د تاأدق « ميرك دنع كم برقلاب انآ

0 

 ! هقف ريسغ هقفلا اهنم داع * . تنقتام اذا هلق هاا

 مفلا ىف ثم نياو 1

 هيفووالاورورسلابطق سيل * كلوا ضايرلا6 نم

 ْ « 0 هيهدزتال متدننت مك

 0 نب يسوم دد * ونملاىلا ءاركلا كخاشابو

 هلخأنا ى فلا 70 : ان لكما« الآ تنك ناو ينتمشم نأ

 نيعمتحم نوبرشي اولازي ري لف بارش ةيوارب مولا 0 سايعلا يبأ ىلا ةعقراا تاصو الف لاق

 لاقبتاكلا بيصألا نب كاحضا|نب قدحسا بوقعإ وأ (ىنثد-) شع ا تدفن يح

 000 ل نيك بصملا نب دمحا ىمع ءافو دمن يوطملا نرلا دنع وبأ امي ينءاج

 ناةتلاسف تلطهو ءامسلا تميغت مث ةليوط ةعاس ينو هثبدح ينئداحم يدنع سلجف هتعينصو

 كيلكتا الو ماعطلا نم جارام قو نم أ نا دعب الا لعفال نأ فاشن يدنع مق

 ىدنعةميقم اذه ائموب يفيِهو ةيقاب تاق دقع تلعفام ىل لاقف رنغ> امي هتئحو تاعفف اًئيشدل

 لوقي اشن | مث ريصق راهنلا ناف نذا لت ىل لاف اهءانغ عمست ةعاسلاو

 1 راقعلا الا مومولا تييام « راهتلاىلات دق ساكلا ردا

 ا راصصق ذاذل همايا نأ * املع دغافءاتثلا اذه حاص

 '؛ ذب + دم تع

 .ناوعوو#) ها ادنخ. نتنرلاا

 رادن يعادنلا ىلعساك هيف .* نجد موينم ذلأ 'يث يأ
 راتوالا تلاق نلق اذاف « ءاظ ن_مأك ناقو

 | قشعتي ناكو ءايدالا نم قادص ن نحول دنع ينال ناك لاق ةرثوك يف ا ل 2 0 ”دح)

 36 (يصإ عامجا و ريسع ءاقل ىلع الا املع ردق,ال ناكو ثعثع اهل لاق, نايقلا يراوح نم ةيراج

 '” || هقيدص . ىلا بتكف ماعد للام للا م يداك مو اهرضحاف اموي ايلا لسراف
 ظ ل0 و فلانا سي ور دبلا لاشلا ةاايمو ىقكاذقر

 ىو 1 ا

 0 او راسل شعوب ناس هو
 ول ا اس ستقام انج اكإ أن تسمو

 رودي ملعو رمي رعش همم يشن ام كدنعو ىدنعو
 د بطخ قرفتلا ناف * تفصودقا !دهلاك ذا

 ريصصق يبلتا نامز ناف < نارتو لق عبطما م ف

 5 0 ىوطعلا هذخا رعشلا اذهو هبيطاو موي ندع امهأ رش هيحاص هيلا راسق لاق

|| 
١ 
7 

ْ 
 ضع 0 يفلأي ناح لاق هيب نع داح نع يلدوملا نإ ةساوسو هب ينربخا قدحسا



0229 

 ع تلف يل قيد يئاعد لاقف سمأ كرأ ملأ هل تاقف اموب ينءاحف 00 بارعالا |

 ءانخو رود ندا روق رودق نيب رورسس هماظن ساحب يف انك يل لاقف هيف متنكا ام يل |[

 يففلأي ناك ينارعال تاقور( ودا لاق ) رودللا ميناك يعاخبو روحال تيدحو روصإ

 ا ةبق ىلا يف اخ دأف ان رس كولم ضعب دنع تنك لاق ركل :؟ نأ

 امتنقل ىنتتيلابف ٍىردم 7 رضملاب بعلت ىركس ةيراج ينتنغو ىرتت عاصق يف ينممطأو

 ناق"تك نأف كدحأ مف ا كتبلط بارعالا ضعبل تلقو ( قحسا لاق ) يرخا ةرم

 ريجانطلا ءاولحو ريزإالا تايملا ىدكلعاو يناتلا كا يطا يل قيد دع كا

 ظ تكلم دق ريباطلاو ناديملا ىلع ريرفلا نداشلا ءانغ ىنممسأو ريراوقلا فاعز يناقسو |
 | ًاسلاح اموب ناك ىوطعلا نأ تاس | ريغل ندكللا ضع 2 ) ا 10 ريناندلاو مهاردلا راقوأب 1

 رار كيلا تيدهأ دق هل لاَقف ا ريستلا يغب 0 نم ا طو هلزنم ف

 ىنشلا نم نش دس ماللغ هئاغ لكلا 0 و ةيافكلاب كيسحلو كيفكي ًاذين و ع .

 تاساكلاو لاطرالا >> وف 2 0

 تاعاكملا يف لس ًاشاشرو 2 هيف عملي ا قربلا ير م

 0 تانئيقلا نعدب انين 3 فر رطظ ع يط انيدلو

 ا تالا تار ا سكر را ْ
 0 3 7 0 اند 00

 0 6.٠

 مع الو اهيدل لاخ ال ناذاربا  .ةضيرم :ىلل نا قيل تيب ابأ
 0 < نمو حيصق نم لاحر كي اع # تلوعا كندهشو) ىليل تدب او

 ميدلا فكاولان ماهايقس كدالب « لزن الو تنس ل تدبايو 1

 نينل هنا لاقي يطسولاب لوأ ليقت يبصنلا دمحال ءانغلاو يدهلا هللا دبع نب ةرمل رعشلا ||

 م66 هبسنو ةرم رابخأ 1-0

 ةميزخ نب نزام نب رمصأ نب مصعنب لاله ينب دحأ راسي نب ليله نب هللا دبع نب ةرمب وه |
 ةملام 0 ا هطهر نم هذه ىليلو دهن نبا َ

 تناك لاق هيبأ نع يلكلا نبا ىنتثدح لاق ( يرسلا ىنأ نبا باتك نم اهربخ تخش ]||

 5 َنَشَح هب بيط 7

 اي ؛ مج نايل نكو ديزي نب ررخزتس ليلاط لاق 0 0 َ



ا دهن ينب ن* خيش نع يدع نب ميلا ىكحو ءانغلا أمف يتلا تاب 5 قاب قاشو ا
 ١ ناك 570 ن

 ذو 599 0 هيلع يكأف فاه ةاورم ل ال رادلا هان |

 | اعلا مريع ابافجألا نآكو ءوج وزي نأ اوباو اهطقم اهب ةفغش دتشاو ًاهاوهي لله نبا
 رق مر اق ار | هل لاقي لش ينب نم لجر اه 3

 1 نارالدوو قل هدلا نم ار لمت نا تخل ا تتكءامو

 201 00 م انكار كربلا © ةلظفساذالو تل 15 ىدلا نت
 1 ناوه رادب ىلل تل 3 دقو # ةنلب يو ليل .تملب دق

 1| نب كلام نب ىور ىنب نم دعس نب ةملس نب قورسم نب هللا دنع نب با>نملا اهجوزتف لاق

 "1| ناذأرب تتافدعم اهب جرت ةفوكلا لهال ةحلسم كاذ ذا يعو ناذارب ثعبلا ىلا جرم دهن

 0| نآريح ةلبحب تناكو دهن ينب-نم ناذارب امهمتكم نم ةلجم نم نالجر مدقف كانه تنفدو

 ْ ايعنف مهمالسب مهاربخأف ديف 15 نوم نافع ىدع اهولأف : ا اع ارق ةفوكلاب دهن يفإ
 ١ لوش ًامنأف موقلا يف ةيمو ىليل مهلا

 0 وس ىلإ اهامتتانسانلا نه« دنجاو ناكامأ ىلبل ءان ايأ
 1 كاهن الف. ق- يوذ يعادن * ةريح كن ملأ ىليل ىعان ايو
 مالك رايدلا يف حون بوا * انل اع دقل ىلي ىعانايو

 ماوق ترما ال ىليل دقف انب * ةبيصم تل ىليل ىعان ايو

* 

 اند

 6 2ك يرشإ َىَح تم 6 ةلب ىنيلح الا مشع الو »*

 اذ نحإا نأ اكتوكإ * قئاوت ءاهف مايالاو تمشاف

 © ًاضيأ اهف لاقو )
 سهدلا نم تايئاثال ريطصت ملو * هدمت 'يشب عجفت م كءناك
 ي ردنال ثدح نم مايالا كمر مو »+ ةراضغ لوط كعل اسؤن 1 و

 رطقلا نم كلم قبل اونقد اهب * يتلا ةحاسلاو ناذار يا ىتس
 رمغ لطي 0 هلا تس ناذارب نإ 8 0 ثيح بصخلازالو

 رذصلا م نيقب 1 كانه * ةماهو ماظع اماكن نو نإ

 6 اهف لاقو )
 دلافكاولا نماهقستكدالب :* لزت الو تدي ال ىليل ربق انأ
 مذلا ووذ نوككانلاو اهلاخو * اهما كِنَع تديغ قيل ربق ابو

 0 نمو فافع نم كيف مضكو « هنكبت لاح 5 قيل بقا

  اهفلخت ناسارخ ىلا ثعبلا 066 هعم اه>رذ 0 06 ناكو اهحوز

 9 0 ا تع 1000 3

.5ِ 

4 
1 



 0 دل ها كا

 عوض

 ام ضعل يمسا ال ه نم نا 0 15 ظ
 امجما قفآلا يف كلخت ٠  لالبلا هيبشاي

 املسم كنك نا فكيض أ ىلا نفاذ
 قاطم لمر يناديملا ر.هل ءانفلاو ةيمأ نب يلعل رمشلا | 0

 م ةيمأ نب لع لا 0-٠

 || متخلاولئاسرلا يتاويدو لاملا تيب ناويدىلع يدهءال بتكي هوبأ ناكوةيمأي نأ نبةبمأن يل

 ا نم عض أوم يف ا مدهش دقو عيبرلانب لضفلا ىلاو يدهملانب مهارب .اىلا اطقم نأكل

 ١ لاق تايزلا كللاادبع نب دم نب ر < ينثدح لاق رام نب هلل | ديبع نبدحأ يف :دش تاتكلا ا[ | 1

 لاقو 0 نيىلع مدق ال لاقةيمأ نإ ىلعنبدمم ىنثدح. [] ا

 كتسوص 0
 نسح رظنمو< نم كل 5 * نمدلاب نيمتصتام راي ١

 نكت مل بيملاعبرب اراث * 1 تحل او اان فو
 نزلا .نم لاب يف عرلا) نم, تيلي دق سيرا كلل نإ
 1 هدعب ناذأ ترصف * 0 ىلكيف عدراي ناكدق

 ندب الب يؤلا يبيح رانا نم حايرلا تاباام تماش

 نمدلاو رايدلا موسريجمت * الوس و ءرلا ىسمطت الجراب

 نمزلا بنام انوع قدام لا ىلع ن 55 7نأحيرايكلاشاح ا

 يمعالا ىس وم وبأ لاقف لازغلا ورم ءانغو هش سانلارثك ١

 نمدلاب نيعن 2 حيراي * دخوايلعت>و ينذخ براي أ

 ْ نرف قا لادا ورسم عيارلاو هنالثلاب ”راثلا ىلإ ليقع أ

 1 ينأف ا اشو هفادع منو ين بشنأ نأ ا الو ينوخا مهو تيب لها ءالؤه لاقو مدا أ

 ف

 ةرمأنب ىلعبامدف كنابتق نمكب اريجتتسم كنثج دقواننذ مكتيرو ينيب مف تينذأ دقينا لاققةيمأ أ

 0 دقلاقف هدشن اف وه امولاقدلاقىذلا رعشلانم ارذتعمكانأ دق ىسوهوبأكمع اذهايلاقف ١ ظ

 | لاقفةيمأنب دم ىأو باوجاانمنوكي نآنه نمآتنأو تك اوتنآ ترض كا 0

 اف بتكفةعقر ةمأنن' لع ذخلاف يسوموبأ نسر لكل 1

 نطفلا ىعاشلاب انيدل سدل. # نطف هسفن دنع عاش
 نمدلاب نيعنصتام حيراي *# اممصغب هسفن تحرخا دق ,

 كالوم كللوقي هل لقو ىموم يا مال_غ ىلا اهعذدا لاقو هل مالغ ىلا ةعق رلا عفدو |



 7 لحد ال هحاخل لاق يت> هللا دينع ساجن ملو لعفت انما لا رمصف هانم ىننرز

 ننجح

)54( 

 ” 10 لاق هيف رالو ةمالع ءانآ للملا ىلا فرضنا املف لزملا ىلا تفرصنا اذا اذهب ىرك ذأ
 اهأرقف هنبا امدمث اهلعف دق ق.افلا نظأو ةعقر كيلا تئمبام هللاولاقف ىلااهب تئعب يتلا لاقف

 هللا كنتدشن لاقف ة ةنمأ نب ىلع ىلا عجرف ةلغيلا نع عزمت 1 لاق اهفام عمس املف هيلع

 ىلعس ولاب اا هما قال تاسأيف لازغاا ورمع نحل « ن تن أ هللاقف ناكامىلع ديزتنا

 هنا ىكملا ل نب دم ينأدح لاق ىدبهملا نب مهاربأ ينادح : ارنا فسوب ( لاقو )

 ورمع ناكو هلا لازغلا ورمعل افخّتسم ناكو ر رتل نب رفم> نب هللادبع ةمدخ يفناك

 هجولا فيظن ابدأ اهب ١ رظناك ائغلا ةعانص نمدب قد ةيعدبام الا ؟ يش ل مي كلذ قحتس

 عدب ملو ق>:سإ ثيحب فقوام ءانغلا اص ناكو ةوتفلا ةلا نم هيلا جاتحيام لك هعم سائالاو

 الو الضف هيلع مط ىربال اءمةيطو مهارباو عاج نبا ريظن هسفن دنع ناك هناو هقحتسام

 رفظ دق هنا نظي ناكف ةعانصلاب مهفلا لياق هللا دنع ناكو هتعنص لثم مهعنص نايف كشي

 ملوهتعنصو لازغلا ورمع ءانغ نسحتسا نم هدنع سانلا يظحا ىاكف زونكلا نم 0

 هلت اقف هنم مهفا ناكو يسع هاخا رفعج نب هللا ديبع رازتسا مئاذه مهف, نم هثامدن يف نكي

 دشرزلا 0 اريثك رفعج ما تناكو كلنم مهنا هنا لازغلا ورمع يف كايخا يارب نعتسا

 زحاع فيعض هنا ديشرلا فرعي هوذا يسع ناكفهب هيوتتلاو هعدشتو هللاديبع اما ليوح

 رورسلا نم رهظاف نيع ةنخسهنم عيسف ورم ءانغ ةعمسأ يسع ه راز اءلف كلذ قحتس ال

 ديشرلا دنع دهشي ايوق اببس يمديع هلعجيو هيفةريصب هللاديبع كلذب ديزيل ايظع اسما برطلاو
 تقو ناكاماف ديشرلا ىلع لخاد لوا لازغلا ارمع نا تفرعو داراام تدلعو هلقع فعضب

 ' ليقاو هلا هجوف لازفلا ارمع بلطي ءاحدق ديشرلا لوسرب الا رعشن يناثلا مويلانم رصعلا
 يسع نيبو هثب عما نعاينف تنكؤ ورم نيبو ىننب تقرف دقالا كئظاام لوقيو ينهولبي

 هّتمنص رعشلا اذه يف ديشرلا ورمع ىنغزنا قشاو

 ندح رغم وع نم كل 1 نءدلاب نيعت_صتام حيراب

 هنا الا ديشرلا ينتم دادع يف راصو رانيد فلاب هلصوو هب رطأف احيلم افيفَح انوص ناكو

 هايا هتهدخ تلصتاو كلذ نم بجعتأ تلبقأف ةبوث هل نكي مل اذا هللا ديبع مزالي ناك
 ليريد نب رضحلا هيقلف رفعح قت فلا كنس يع عم ةيسامشلا نه اموب افرصنا مل نيئس ثالث

 / 00|( أو لاقف هندع هعاطقناو كرت ىلع هللا دبع هيئامق ركملا يف ناثلا يف ناكو
 0| اميعم نكمي ال نيننابتم نيقيرط يف انكلو كبجاوب الالخا الو كقتحم الهح كلذ |
 0000 ال12 كاوهبح اف فرشلا ةباهك لع تنأ لاق كمبو اهامو لاق عامتجالا | ظ
 | ادكو اظنغ يسفن تمطقتو تم ةعاس هترشاع نا ينا مهونأ اناو هب الا شيع كل بيطي ال |

 | اذا كيفعا انآف اذكع ناك اذا هللا ديبع هل لاقف ادبا ةرمثع انثب اذه عم مقتسي امو
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 لخد يتح مقل. ثالث لك أي ل ةدئاملا تمضو املف انلخدو هسوا1 ىلع نذاتست الو اد

 هادتتعمل لاقف نحصلا ىمقأ نم هارب ةقلح لارالا ور لاو ه3 0 1 ١

 قلاط هنأ سما بجاحلا هل لاقف هللا قاخن نم ادحأ ىلع لخدنال كل لقأ ملأ كمأ كنس

 نمناك ف وأ لماكبمو لب يح مح ولو يراد كدنع ارمع نا.هدنع ناك نأ انآ

 لخديناو ةصاخ هل نذ ا نا ىنتيصا كناق ورم يوس نذاب الا كيلع اولخدي م هللا قاخ

 ةدئاملا ىلع سافل ورمع لخد ىتح هالك نم بجاحلا غرف ملو لاق لاح لك ىلع ءاش

 تمفرو كلذ هللا دبع نيو رج هق الك | لك [اف هيف ةعاركلا تاو لا 1

0 0 

 ّ؟ 7

 دق يا

 هنا هتلاظف هلثم برش كا 0 أ ما يمك يرش يصل رسال ديلا مدقو ةدئاملا :

 نا.للا ديبع هل لاق ينغت اكو رضتس الف يتنتناورتعو لازغلا ورع نم رتتسإ نا كلذ

 هتانغب نهءانغ عطقب وهوتانس# تابرطم راوجذئموي ندنعو ىللوقيف يببحاي توحصلا اذه

 2 رضا يئوف يل اذه توص بقعبورمع لاق نآىلاةديرملا رضخلا هنو قا

 كلل ءانغلا اذه ناك نا لاق مث هلث“ ل الرأ أمَرَح طاسن لعام اجلا طسو يف يرذو هتسا '

 لاقا ذه نم 0 1 كف نإ عيطت 5 رمضحاي هل لاقو هللا ديبع يضغف ىل ءار ا اذهف ع

 اربدمو البقم طاسبلا ىلع يف 3 >أ مث هحلس ىلع هيلجر عضو مث ريمالا اهيأ لاو يأ |
 عاشو اهئوساو لاح حقأ يلع س جا نع انف رف ويل هلك اذهلوقي وهو هنوأ دقو جرت ع

 لاو ل ذئوب ذنم هلام يف هلءحو 0 اعدو هياعساغ يت> كئعضف ديشرلا غاب يتح ربحا

 هنع جحينا صاوتهّنم انحرتشاو لازتلا ورم راوع ءدنع تهدكتاو هللا قاح سل

 | مهارب ا دباكي ديشرلا ناكو هب او>بلو 2 ناملغلاو يراوجلا ناك دقو ذئءوب طقسف

 موي لاكلذ دعا فرح هئم 0 ا :ءاضيأ هوانغ طقسف كلذ ىلبق عم هاح نباو ىلدوملا ْ "

 ا اش ١ ديشرلا تانعا) الواو *نمدلب نيعنصتام جراي * يف هتعنص الا :

 3 اندنعو ساجم يف انك لاق نافه يأ نع ء م.اقلا نب دمحم نعىلع نبا ||

 اقلق توي داك وهو اهدهحم هظفغتو سشيمختلاو حزااب هريغ ىلا ءيموتو هدياكت تاعحف اهاوهع |[

 هذخأتل ضرالا لع تك أف اهدي نع بارضملا طقس مث اهسمأ يف تحلو هموب هياع صفو اهو | ظ

 تلاقف اهقيشع ىلع تابق ٍ لوشام ردن 0 تاحذو ريغ نه. عيب اهعيس ةطرض تطرف ٍ

 موقلا كحضو تاحشل * نمدلاب نيعنصتام حبراي * نغ لاقف كال ىنغا نا يهتشل شا

 ىلعهللا ةنعلو لفس موق هللاو ملا تلاقوساجملا ن ساق  اوطرفا َى> رادلاباصو ١ ٠

 امنع لجرلا كلذ ول_سو امهني ةعيطقلا ببس هللا لع ناكو تجرخو تبضغو مرشاف ||

 نسما انتدح لاق دعي ين نب هللا دبع انثد> أولاق ىلع نب نسحلاو ع رامع كا (ينرب>ا)

 ( نورتتسلا ب ناالا



 (ذك)ل
 يت م ا سس م ا وس سس سس سس

 ش هلوق نينغتا اهل لاقف اهبلع لقأق ذئموي انل تيعد
 ْ كيلع ميال نم هيلمحاو « كيلا لوسرلا نم يندب
 دا نونا رع رخل زيك للا وع نم ىلآ يرشاو

 تلاقف تيباا اذههيفتدازو اهقولهتنغو مأ تلاقف

 كيدي نيب حازملا ناف م * ويلا سالايفحازااىلتاو

 نطفواهاقسف ينقسا رورسماي هل تلاقف فقاو مداخ ىلع تابقامث كلذب رسو تدارأ امل نطفف

 ع مر ل اح
 ل ير 5 7 : 1

 و
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 كلذلاز امو ديرب مهدد وف هيطاشن لوسرلاوه 113 نا هةر 5 تدارأ اا ةيمأ نأ

 ا تا كد فن

 د ىناديملا رمت رابخأ اع -
 ةيمأ ينبأ ًايلعو ادمحم قرافيال ناكو هب فرعف ناديملا لزب ناكدادغإ لهأ نم لجر وه

 نيمدقتملا ا دحا ا 0 أ هل زم ناكو 50 7 ىئغلو 00 ةششح اباو

 و ءانغ 5 7 0 نين راو كل سس 0 5 مو درو“ 17 هشدشح انأ تهفوس 33

 امويتلخد لاق ةيمأ نب ىلع ينئدح لاق ةظحح «ينئدح) ىهتناينادمملا رع نمافرصت ثكأ
 فرصتيو 0 اذأ هضراقيو هقرافي الو همداني هراد باب ىلع لاَقب هإ] ناكو يادار 2 ىلع

 هذنع تدجحوو يش نع هلأسباليأ رام ام م صيش 2 هم را | مقد مهأرد هل تل اذا هع ِق

 يل ةيالثلاو اهرد يرامح فاعل ام ىنوطمت ارذةّرأ يم ر ع ان لاقفلاقلا اذه ذئموب

 يتوق ةسابأ اقبالا نا انرمضح لاقيلاو م كغ 1 ذه يدن :عو متيبحأام اهب اهباواكف

 فدل لل سطع نما حنجي عقول نئانيبف لقنو جاكسلا حئاوحب هنوناح نمان ا مهردب انل يرتشاف لاقبلاب

 0000 00 3 هلخ دأف بابلا قدي قا أرغب هاذا 26 ند 7

 تعضوف 6 ىلا 6 نم 33 ا تل هللا ترك لإ رص 5 1 قف :

 عفدونيلطر تيقسو تلك "اف زول اهصارعيف تشرف دقةيناع ةعزج اهنآك ةدئام ىدي نيب
 نءوقراخم همك نغوةراتس هفلخو 0 ردصلايف هيدج وف قدحساىلا تاخدف روينط نإ

 كلزنميفوا انبه لاق م تاقف تكا لاقف مم تاقف يناديار مع تنا يلب لاقف ةيولع هراسي

 ىف هم يذلا كوش نفف تنتنح| لاق اني لب تلقف
 * امحنا قالا يف للك لالهلا هييشاي *

 ةيواعو قرا لاقؤ هولاقف متأ» هولوق لاقو كرات || برع هتيلغف قدط» 5 وهو

 مويلا انأ يل لاقو هيلع برشو ارارم هيددرف كاذ اذو اذ هللاو اذه الاقف ناعمست فك



 5 مالغلا ىلا عفدو ا * مالسإ مويلا فرصناف تا ىلع كلو ا ىلع 8

 تدش يح ا ار ' ةللع لرأي مهردب 6 مكيلع توا اال هلباو هذه ىهف معهرد

 تس وص

 قولد :لك يعازو ه2 قرالا ىاكتلا نما

 يو ةحار ند قا # وشمملا يف كحار 1

 عماج ند 050 روزرز نب مماقلل ءانغلاو بهو نب ناش بويأ ينأل ر حلا

 مساقلا نب هللا دع مساقلا ينأ هي ةسأ ع وخال هلانغ |

 مد باتنكلا اذهل حلصت هثيداحأ نم لمجو بهو نب ناهلس رابخأ عم |
 مهلصأ نأو بمك نب ثرحلا يتب يف ةواَمْاَو هبخأ بهو نب نسخلا رابخأ يت هين مدقت دق |

 بهونب ناواس ناكو طس 0 نه زوباسو م حوطس ن نم اقمرق راس اط لاس ةيرق نم

 ناماس نب دمحأ لضفلا ينأ هبا لعو نشل هن هنأ قلع تدك نإ ثرملا ىلا باشالا 22

 هخيشم نمو انحويش نه هريغو ىي نب دمح كيذب يربخأ هب تلقت هد !١بهو نبا 1

 رقم نا يدنكلا دفع نن نوع ىلا نان ردح لاق ىلوصلا (يريغأ) باكل

 ةحاح ال يضفار اذه لاقو ههركف عبيشأ هنع هغاذ ا يف يدهملا ريزو ناك دمم نإ ا

 ةفالخ نم ةئس تضم قح هترازو ىلع لزب لف رامع نب دمحم نب رفعح رزوتساو هيف ىل ْ

 رزوةساف هللا دينع هئباو بهو نب نامل هتاكو ليلا ن* أذإ نب ىموم مدق مث يدنب 0

 0 0 0 3 اقح ريؤالا ٍتفلو نايا 1 35

 هل م هدإس هلا ةملاح ا دق يملا دم نب نومه اد 5 م ع ١

 ريزوو تنك نم كعو نبا 6 ىلع نللا كرد تر

 روذتلا هس :قاف<لدنلا نما تدوم نعي رعلاو كنف
 روشنلا "موي "لق نماتافر او' 8 اكان دو كتع نئالا 2ئ1

 3 رورسو ةضور نيب مكن انحرسف ملدتع 000 ظ

 بيصخلا نب دمحا انثدح لاق ىحي نب دمم ( ينربخا ) راند يتئا هلصوو هتمالظ يف مقوف |
 هساحا دقو يدتوملا هرزوتساام دعب بهو نب ناملس دنع يلاوملا دم نب ديزمب يدوعل لاق |

 هلوق دثني وهو هداح ىلا |

 لت ادعو ًاهاج انا تقباف * ةدوم بهو لاايان معو ظ
 لّرْنم زعلاو نجخالل "كضرأت: © هصرأ» كذلاو ماثاللا ناك نف

 لكس ناكام قوف 71 دقؤ » ؟دحي رادقمدجملا قوف سانلاىا

 لوأ مدقت نمي مكتافامو © رخآ لك كاعسم نعّرصقب
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 لو اهم مكب ماب م 227 خل هج نا ل

 هبال ليقع نب ةرامع لاق م يدنع هللاو تنأف 3 انأ اي هل لاقو داشنالا ّن ناماس هيلع عطقف

 تيفاني قافشالا ن 0-2 2 لا ماذا اردت هقبفا

 لاقف معو 2100 علا ا ريزولا ينم ه عمسيف ديزي هل لاَقف

 نلدسو اق َرحاح يف 7 0 ينأ ريغ ب>او ق ىلامو

 ليضفللا ا م ةسل دقو * مرو ماضفا مكناو

 لمح رحلاب دوعلا ناف اودومف * امدقم ال الف ميلواو

 لمجتاا كاذ لثم نم اًسعو * مكتممارام لان دق فحام كو

 لذ يهجولاوفورءءاللذبالو «* ىننلا لاس نأ لق انوكدوعو

 ل ةتك نم دس ملولو كناك اك دو كفا ردح ءاننه الإ هللاو خربت ال ناماس هل لاقف

 ةريثك عاقر يف هل عقو مث ارمثم يسرغو اعرمم كلذب يبانح 00 5 لا

 بهو نب ناماس يدتوملا ىلو امل لاق ليرحلا انمدح لاق دم قر ) هيدي نيب تل

 ديلا كتاود لمؤملا كمداخ ريزولا هللا نعأ لاقق هتفرح يود نم لجر هيلا ماق هترازو
 دقو كتم ركشب نهرملا كم ناسللا روكنملا كدو ىلع.باقلا يوطملا كمايا نم

 نسعاشلا لاق

 ا الود لعؤلل الأ: © ا دو ندا لك كفو ظ

 يماعناو ىلضف هغبوسنب الا # 5 ماض ىنناف

 - 151 ىَح كلَ كلذف لدن -أو كيلا راهنلا يطتم كلك يدل للكل نو
 ب وهف كتفاب اذاو داهتحالاو لها راو يندب ماقأ 0 انعأو ركل نكي لجنالا

 0000| سلو كانك ىلا جاتحم كتايسوب فراع ىناف كيلع ال ناماس هل لاقف طقف

 نع يحب نب ىلع نب ىحي ( ركذو )كيلع هرثأ نسحي ام كت ءاونو كرمأ يف رظنلا يرمأ

 همودق دنع هاقادن انحرخ 5 نك الو بهو نب ناما_س نم ف 5 ا ام لاق هيبا

 امو يدب مكئادع ينادح نسحلا ا نال تان نعت دن وم عم نم

 لقو اهريخ نم ريد 0 يضاقلا ةريخ# بهو 7 كك ا ود كاذلنأ

 ل مق

 راكناالا .اهليزي سيلف يضاق

 دإقَتي وهو ىناطقابلا هللا دع انآ ترضضح ىنادالا نيس ىلع لاق كتيدر لمحو

 || ةداهشل هع ا بنا ؟اأدعلا ن نهو

 00 قات ءءاحو فانقف اجربمو نادئسام ل السلا ىبأ نبا دلقت هو قرشلا ناود

 ذللك لسالسلا قا نبا لاقف لامعلا نيواودلا تاع ع اك همام وا لي

 بحاص ترص مث ةياو نإ ساملا نا نت تت اا نجلا اين تروكشتا

 ريزولا تعجحارل كالثم ةافاكم ىلع حبق هنا الول نونحاي لهاجاي يناطقاملا هل لاقف ناويد
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 هل بتك اف تقولا اذه يف ةباون يبأ لثم دجأ نأ ىل نمو كدي ليزأ يتح كىمأىف هللا هدبأ
 ناكو ىدتوملا ىلا ةباوث نب سايعلا يبأ عم تاخد لاقف انثدحي انيلع لبقأ مث ةسايرلا ديرأالو ||

 نولمعيف باتكلاو لامعلاو نيواودلا باحصأو ريزولاهيلا لخ دي ناكو هريزو بهو نب ناياس /
 معان ىلا ةفاتع: نكح ةراع هلع كي نأ ناماس سماف لامعالا يف مهملا عق 8 ويف هنريضحم

 مهفا ينما انهذ 2 مويلا تنأ هل لاق م ةباونا نب نيايعلا نأ 8 ناماس خا لال نم[

 ا ةسمح سانعلا 0 0 ةسم ناماس 2 امهعم تاخدو ارب الخدف نواعتن ْ ١

 اهكيم داو لك 1 أ دقو ةخعس ىىلا ا جاتحا ام ناماس | 7 خأ ٍيَأ !بىتحلا انكف | 3

 دقو هل لاقف يدتوملا يدي نيب بتكلا ناماس عضو مث هظرقو هنسحتساف هيحاص هب بتكام ||

 الماع ىلو اذا ناماس ناكو لج واو لحمملا الول تنأ لدحرلا م و ناماساي تندحا رت

 واخيال لوق اذه نينمؤملا ريمأي هل لاّمف هلمع لتي نا ىلا الام هل لجأو الجسم الام هنم ذخأ

 تملعدقو اق> ناك ناو هلوّقي ن٠. كله سالف الطاب ناك ناف.الطاب وأ اقح ن 1 نأ نم ٍ

 ريغنم رب نم مهلا لصيام 0 ىلغ يلامع نم ينمههاس نه رضي افق ةظوفحم لوصآالا نأ

 نالف ىلا بتكأ هل لاق مث سأب ال اذكه ناكاذا لاقف لاومالل صقن الو ةيعرال فين | ا
 سابعلا وبأ هللاقف ةرداصملا نم هيلعامقاببو هدي يفلقتملافورضملانالف ةعيضت:ضيش لبا

 كاضرأ اف عاسو كلبح يف بطاح اننكو كؤايلوأو كمدخ نينمؤما ريمأ اب اناك ةياوث نإ| 1

 لاق نع قا لق لب 1 قحاب لوقت م أت تاي ام هب نع ناو 2 ككلم ديأو |

 تدوشدقف لاقال لاق كشلابنيقبلا ل رانا 0 و نيقي كلما نيِئِمْؤملا ريمأي |

 احاص ةرداصملا لمد: الم أ كناخ لهو هيو كني ايف كش نع هيرداصو كالا, لحرلل ظ

 ىلا لؤدولا تفك نكلو تقدحص هل لاق ككل ثقل تلزأ دقف اذهب هتمدض تضنا |

 هقزرو هقفر زو>ح.ف قطاربو قزترب مهلكو كالامعا ىلع لامع ند كال دبال تنأ هل لاقف لاملا |

 صاختتف هولهاعم هفعسو هلعام ىلا نيبجولا نيذه فرمصيا كلام تح هلمحاف هل ىلا 1

 ةرض> نع احرخاملف كلذ لعفب ناب بهو نب ناماس صاف كلام كيلا دوعيو هتعيضو هسفنب |

 هي>اص ىلع يمس ا داو كو كوذع لك راد يدوع ناماس هل لاق يدتللا |

 لاف هتمعأو هش لص 0 ةباس تقولا اذه يف هنع تن ىح كلذ لاز ات ا

 امث اذ_مف الف ىلا ريقف وهو اماف نم فاصتنالا ىلع ردقي وهو هياع ا هيدا تدك نا[ 5

 ءدنه نكمل لاو امأ ارشتانا كا ناماسن هل لاقف ةآورللاو ةعاتصلاو نيدلا هرظحي |

 7 ىتب اماهبع كل لجرلا اذه نام>الو 00 اخأ اهلجأ.ن :رم كنانة عاد و كل ةيلا .

 ىحن نب نك ا 1 نم باعي هل_فو هنزو اذه ناك ن 5 يناطقابلا لاق '

 ل نب سو ىنضحي ناكو هنداحاو 55077 بهو نب ناماس فاا تنك لاق ىتاطقابلا ١
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 مورو م
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 ْ' أ : قلازلا ملجأ ىف هيكل كدي هس يدعلاف
 ْ ؛ هم وص

 تير الا لظظ_ءوب امناو * ني .صهدلا بئاوت

 بورضيتفلا شيعكاذك * اممتقذو اول>- تقذدق

 و 1 بيع أهيف ىلوالا * معاالو سوا صام *

 | ناملس ن ارامل تا ونجح نأ ى و“ نإ لع نب ب كذو ناس فرعأ ل تدع لمر هنف

 / , هيلا بتكف بهو نإ
 ا اهيتعيو عيري اهكهتناف © اد و
 ارقأ هساتعنم ليهس ناكل .*# هدوب ىنم نظلا الول هللاوف

 1 قاهلس هللا تكف

 1 : اسغمو ارهاظ ادو هيفصاو + دوا ال رك

 ل ا انذهملاصخلا لك يف كلا ف د هلا تدل 0 ع

 ابمآأو قاعلغشل اكراراملف .» تركاوتو تدغالاهعا كلو

 ا السا ونا ناكذا ومارك *# مهناءالخالا رذعىلا تنكر
 الا د 8 كباتع ينم بلطت .ناف

 ا
 1 ا وهو بهونب 3 ناك لاق همع نب 1, نا هلا نعدع 0 0

 : 0 3 مانو قارا َُ 2 0 حاف 0 اط لا ةينغم ةيراح قشعتي 1 ا

 ١ أ مهارب | هردعمذ كاف ناماس تن ار دقو فكل دع 0 تلاقو 2 هش املف هلق نالَس ا

 0 ا
 ناماس هيلا 5 ا

 ا 000037 ضالتسا ءاؤه ىو نم ىل سبل يذلل لف
 8 1 ضع را ساو ريب تامل ىلع نو
 صارخ ينايتغا ىلع« موق كاذ ىل كاقو

 # ضانقتنا و ةمتش * يسأو ا

 صارتخلا .اننيلع مها. اسانآ .كاذ رسو
 صاصق حور لا 5 « ىنه -صقّقاف كاهف

 ب ناملس دنع 0 نويوانتي كلذ دس اوناكف ةردك | ,اد» صاخر ىلا ناماس يدهأو

 ترضح لاق وطن د ع ىلوملا ( يرحا) "ضاع دنع امو ميار دنع |

 امفو هباككأ ٠ نمينوض نا جلكو نم نضع ع نم ةعقر هنءاح دقو بهو نب ناماس

 ليزنتلاو لب وأتلايف ناك أ ليلقلا كم تدضر ينبه



 رع ا ا ا

0 

 لوقت رظن ف ةجح وأأه لوسرلا 20
 ليما نم ظح هل لاع # ليلح لحجر نم ندحتسم
 ليصختلابلمفلانودلوقلاو * ليوطتلاب عاشأام ضقني

 «ليدنلا يتفلا فو اذك سيل#

 ةعقر يف تن 1 جئام هللا ذغأو ةنحان 5 هل بتكف لاا

 ليخست نعت لدعي نانالا * ليي نم لطالا لاك

 ليلا نعناك ىذلا وطاف * ليصحتلاب كل انفو دقو

 ليما ىلا لوقلا نمدعو » ليزألاو طياخلا نع الضف

 لوا ةبترلا. نم لفمم * .ليلقلاو ريثكلا يف فعو ش

 نب نالس ىلا تي ك0 هلحأ ضع نع دعس نإ نيسألا نب هللادبع ِن يحي نوع (ينبخأ)

 : عايضلا لآمعأ م ادد وهو 1
 لاما وحالا يفك © تاس تا فلاكطا ظ
 لمالا بدك وف قت ا ا 03

 للا امي هرب هك ىدنعو 3

 ٠ لماع ٍبتاك يا دع هاثلا ملاعلا تناو

 لخايلا زجاعلا نود ل *# ذابلا لفاكلا لوف

 لهاا قردالا لاف“ # ةرلا“ كل ينفأ ا

١ 

 هتءقر يف 26 هسلحأو كحل لق

 لذانلا جا اح 00 يذلام ىل نبا

 ليال امو اليت نادك ءآو اذا يطعت و

 لنمط“ هل رولا + و نسق فالسالا يفأ 0

 لصاح هب د_عولا 8 # نيوضت فووأا يفو

 لياقلا وا ماعلا ىف ة # اغلا هناقم لهو

 لماع اسك قمفتفو ددوأو كاذ يل نبا

 ٍ ىحينبد#ح 0 ( نمع ااه ناماس هالوو هيلع ةعقرلا درو هنيبام عطق لجرلا اهأرق اه

 1 06 لالس نهاط ن.هللأ دبع نإ ناماس لا بهو نب ناماس يدها لاق ىربربلا يسوم ن

 لوي هيأأ ب 2 ا

 هلدبو هدوحمو #* هلضشب ريمآلا نذا 3

 هل 1 هانم # هرب يق هلو

 هلدع ةوالح م * ةلسإ  هئم "تعش

 ادامعا ه يلع د.متعاف بلص يب بهو نب ناماس 3 لاق يلاطقانلا دنقل (ينبخ



 دن م وا تا
7 1 

 (ا8)

 : لاقف دي يف ملقلا رصف اديدش

 اهريرص اهن«عمسلا كذلا مصأ © امطاوق انيضتناو انددحام اذا
 اهروكأ ىو انئشااع رودت * اعراو_ش اناطملاو ايانلا لظت
 اهريثنو اهمظن ىلاللا لثكك © عئادب اهنم ناطر ةلا يف طقاست

 اهرون ةغالبلا ه>و نع كك «* ةئاطش ناي. لا تان دوق ,

 نسحلا ءاخأ يئررهل قدعتاو لاق |

 مظن اط ا وت واح ىلا الا د تدع. 0 رول

 نك هقطنم حاصفالاب مهاذا * هقارفدعب ركقلا يجب باو

 اعا هنا هللا ا بهونب ناماس ىلع قوما ضيقامل اورك اذن ةعامج نا سمكا نانو

 الام 11 امهكن كلذ يدقتسااماف همئادوواغب نب يم وم راخذىلع امم فقيل امهتكتسا

 أرضاح ناكو يورلا نبالاقف ا

 ةقيرابتمو هنآ ع اذا * هر تلك لاما نأ ريل
 هش رع ووفءاملا ضيفمدسو #ئ همح ري زغلاءامارواح ن*و

 هدب سم 2 دودح نم ءارعشلا نم ةعاج هأن رف للاطم وهو هس يف بهو ناملس تامو |

 كس وص

 امفر أناكام تاياغلا نم ىعاسإ نإ زي و ىحنإب لضفلا رردفل

 2 ةمدهعلا ن . ىطعأ امل الفك # هج 1 نينمؤملا 9 هأ

 ١ لوقيث يح ىرتحبلا |
 1 اكومس موحلنلا هيعاسم تلاط # ام دعب بهو نب ناماس اذه

 ْإ | 15 نق دقاال وك < نيفنسا # اهرمأ ربدي اندلا فصضنتو

 1 ظ اكوفام امدح كرا ناك ام © .ةقلم تعب رادقالا هن كر

 1 أ كلك اماضف ىطعمو انشا + 6 عراب هللا دينع غابأ

 َ اكورتم وأ برتلا يف هميم * اكران الا سانلا تدجو يتمو

 3 ظ ش كدب ال هيد ول دونو *# هسفنب كادق ذا ةءارالا غلب

 ظ اكيف ةيزرلاف كلب عزج #* افه ناف ديقفلا يف ةيزرلا نا

 ! اككس يذلا ككحضال اللخ « ةيكت نم اهر>ذ كل ىلحي ول

 ظ
 | ا
ْ 

 ا قل كفا #4 كلم نورط تانش قلاب ي

 امقواف هيف مهار ١, غاص دقل * هداحأ ضي نقلا يد 0 0

 | ىلع نيسان با هلل دبع, ىح < مدقاملل ى ه2 نإ لضفلايفهلوقي ىف ج>اللا د اعل نامل در هشلا |

 ا آ دضرازكو يكللانب دينا عرضا لاب ليش يفلان يلدولا م 1 .ال ءانغلاو هدهعو ديشرلا ناما

 ' هلوقب نابا يألف رعشلا اذه يف ينغإ نق نا



 #2 امق واق هيف ميهاربإ عاص دقل * 3 1

 0 0 ديلا كيع 0 نابأ 0 جو :

 ةباكغ نب هلعت نب لهذ نا تاو 0 0 يل 30-7 0 3” :

 يندح لاقي زءلا ليلع نب نيسحلا انثدح لاق ىمع 00 اوني ركب نلغن تعمل ُ

 أ ديشرلا ريفت هناوذا ضعإ ىلا ةصفح يفأ نب ناو سعاكسش لاق كا ا نا نب دحأ 1
 اذه كلذ نه يحمت وأ لاق كاطعأم دعب د.شرلا وكشتا كيو هل لاقف هنع هدي كاسماو هياعا[[|

 ْ يهد. دسرلا نم 0 ل ةدحاو اهلاق ةديصقب 2 ملأ ن 0 دق قدا نبأ

 ا هش ةنمدو هلع 15 تاعك ؟ ةمارلل لقت نانأ ناكو هدد يوجع نهو ميم ا .يووس ه5 1

 هلوأ كة وهو ميلع هاضؤدح' لوسيل ارمش |

3 
| 
| 

/ 
 هنمدد.اكيعدب يذلاوهو « هنو تدل ع < اذه

 دنولا هتعضو باتك وهو * دشرهفو تالايثحا هيف :

 رفعج هطعي ملو رانيد تالة لفل مطعلا رانيد فالا ةرسشع دلاخ نإ 0: < ءاطعأف |[

 ' قالا ًاديماهف ةرك ذيتلا ةديصقلا اضل قو ك2 كو "اف هظفحانا كيفك الالاقو نع

 | ةيهاتملا يلا يلا اهسني نم سانلا نمو لاخلا تاذ اهامدو قطنملا نمائيشو ايندلا صاو أ[

 | 0 0 درمملا ري ىوحنلا ر ةدح نب دمحم تم ع ا

 500 30 لاَقف 7 أمف هلعح ناب ةسرملا 1 0 ضرب 8 طا ديعا 1

 نابأ 7 ل 5 امو كسا 0ك

 7 اوال تتد ىوالا هزل طاقراذا دج 1
 ناهي من ماقف
 ناذالا ءاضشنا ىلا # انلق لاق اءاكف

 نايس ريب اذب * مدهش فك لاقف

 ناعشعلا ب ثياكلا يح رهدلادهشاال

 نام ناح._. لاقذ * ير ناحبس تاقف
 )هيج نابأ لاقف)

 انام. تذالك ىناوالا اذه نكي نا

 انامز . هانم فصو # انيح دارت قل

 اناوه هللا هذاز * 5 نوحلا 'يناه

 اناش كمأ نم هيف * عمساو سايعلا لئاس

 ( نورتدلا 0 لافالا 1
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 وع كودكل رانج نمو

 "|| انثدح لاق يديزيلا سايعلا نب دمم (ربخأ ) هيبأ دعب سابعلا اهجوزتو ساون ىنأ مأ رانلج

 5 |.مقادص عماناكو نالبغ نب لذعما ًافيدص ىت>اللا نإبأ ناك لاق دم نب كلملا دبع ةبالق وبأ

 ىذلا ءاسفلاىلا هبسنيو نإبا هو>ميو مؤشلا ىلاهيسنيو رفكلاب لذعملا هودمفءاجطاب ناّئياعَتي

 ' لاقف يباهملا ةنبيعوب| امم حالصالا يف ىهسف اريصق لذعملا ناكو رصقلابو سيقلا دبع هب يح

 ظ و وم نا نمدب الوا رك ارش ندع يف نأ ا ا هو ها سا ررحا ل

 َلَدَسْلا ودي نانآ لاقف نسانلا ىلع ءاقرف الاو.امهبب امعرش نوكيل
 بقعالو دقب لصوت حيرلا نم * اهناهس محل سوقام مكيجاحأ

 2 برغلانم تسيلو ال عيب تسلو * طحوشب تسيلونابرمشب ا
 بسنلا هل متو ايد_,عءراص اهب © لذعم يحدحدلا سوق كلتالا

 بارءلا اه ير كلاناو طم نم وقلابو * بجاحم م امور رختفت ناذ

#« 

 بقعلا اب ديري اهمار ناك ناو « اد. فوالا ميشايخ كات

# 

 * هسوّس نورذاف ورمع نبا يش

 كلذ باو> ىف لذعملا 5 ةبالق 35 لاق

 : برالا ينزفتساو يركف مسقف #* ايلصم رطف موي اناا ثأر

 1 0 َنَم -كاذ نانام نيد ىلع * هنيد با لا ملغ ىلصب فكو

 | نيش راوحريضنلا نال ناك لاق ىدنكلا دمي 3 نوع انا ى نب دم 0

 111 كلذ نف كذب وحي دا دع نب نانأ ناكو ةرسعلا اجل هلع ندحرو

 غدرا ا نرد انك دوا يفك © هيد راف ذأ قعالا _ تضغ

 هغدغدلا حزع دحلا ةعل « ايعال هنا ءانركذ وا

 هغدرلا نيط لاف نغد »2 ههيحو ع هللا داو __س

 4 ا ا امل يي 2 8 قلع "رم لعل دال 75

 ةغزو .امع رض قلاو * لمح انزبو ناو [سفنخ

 : هغللا يف اذ هم لاق لاحم يف * هناع نع رهحشلا 00

 أ ءاجميف نإنا هدحل ىت>اللا ليع.سا وبا ىندشنا لاق يناركلا ىتدشنا لاق ىمع نكسر

 | ريضنلا يبل
 كراتا نكشه دقو * ككاوب تماق اذا :

 كراجحا نءلي ما ك « ريق ىلع نيا

 كران ادغ ترز اذا * ايندلا يف كرث امو

 كراج ادغ سلباو # يوثملا رقس يف ير

 كرانواو كايدو »+ كقاوب كرت ىلد



 5 رابحا نبل دوق دخلا 7-5 5 ند 0

 »* كرابدأ ت تلو ذا حبق 3 ام 5 ىلاعت 3

 5 يديلا لع ى نمو ناو واو قاع نع لاق ىحي نب دمم ( ينربخ

 ةرصنلا ةرامأ دئاح 0 وهو روص- دا نب رفع> 9 ىسع 00 نالغ 3 لدجْلا 2

 ديلا" ---

 اهتصنا نأ كول ١ ال نإ » اخلصأ هكدا كحلما

 ا و ىل>ا 1 يع نذ ةياكالو دارف نم ند 5

 ادعافا الو. لش الف ريش * هسار ىلا هنلحر نيب ام 2 ١

 2 كديع تب نانا 3 لاقيزامر ا يثدح لاق ءائملا وا 0 لاق يلوصلا 2 1 ١

 ةدبدم ةدم هبا ماقأف هدصتو 0 0 0 نب لذغفلا ناكو كه ءلاب لاصتالا ًايلاط ةرصبلا نم

 صخش 8 م مشاه يف ضد ىلا نش ماكو هيلا 1 رعش هل لصو ند ا لسوتةهللا لسبال |

 هل لاقو لضفلا أ
 حاطلا شاع نا نعت نه # رطل وحاب كيلا 2
 حاجتنا ليدس 2 ق كب نإ ينط فاح سلو ىنظ نا

 ىجاّد فم هلفث نود ند 0 تان 1 اعود ند نا

 حايرلا يراحم ىدنلا رمي وح * حامسلا ليلخ اي سفنلا تقان

 حابصالاو ءاسمالا . دنع هللاتزذتساو يل فِي ترف 2

 ع حاضوالا روشيه رعشلا هللا 1 ريسمالا كا 0 :

 هتفاقو نزولا اذه يف لضفلا يف ًارعش هاطعأف كيدم تاه لاقف |

 حابر أود ريمالا روك نم + 01 ريمالا ةغإ نهانا 7

 حاصنلا ىلع َكْيأَر 3 * 5200 طخ تساحي تناك

 حانحلا دفع نوكي ام 4 هشيم ت06 ل تيا 1

 ايف لوق, ةليوط يد |

 راصو كلا نب 2 كلف نه ب رق همم مدقو 5 صخ مْ هلصصوو هن اعدف لاق |

 3 يندح لاق ياوملا ردن 51 تديح 0 5 0 ا بحال

 يظحي ام قع هنم يظحا نا 7 لاقف كد 000 5 هل اواقف هيلا ةحدم نال |

 يلغخي 4 مسمهذو بلاط يبا كا ءاحه يف اب 0 كلذل نا لاقف ةصفح 3 3 ناورم أ
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 الإ امندلا باط يجب ال عنصت اه اولاق كلذ نام انا لاق لبط َىَح هكلساف يطب هيلعو

 : نايا لاقف لح ال اع

 شك م / برعلاو مدعلا هّتلق 3 هل اع ”عأ » 3 ناك ن م هللا قل تدنعل

 ١ ا || نبا مآ يدل * ةفلز" برفأ للا كوسر | أ
 0 بحو اع ثارثاا ق> هلاذ نمو ني هدسهعاو هن دلك اكو

 0 بيس ىلع كاد العا 6 مكلتب قدا نسايم ناك ناف

 : ' بجحدقثرالايف ملانبال ماا * هنوثرب مص سابعءانبأف
 يك ىف مويلا نيئمؤملا:ريمأ ىلع دربام لضفلا لاقف هيف ام اه 0 لو و
 ديشرلا هحدم للصتا مث م مهرد قل نيرشعب نابآل سمأ اف د.شرلا اهدشنأف ىف كناسبأ ّض

 مسر نإ سايعلا يلا ن رع ءانعلا 0 نع رامع نب ساسلا وا ( انيك هب صحو كلذ دع

 نبأ اهل لاق شدخ يف يو ينطانلا ةيراح نانع ىلع ديما ديغ نب نابأ عم تلحد لاق

 نأ 1 عدح 2 »* سشا>و لاق ال ذا ا»# ةعرمسم تأاَقف ان شخ ف 1 ف شعلا نإ

 : هلوق ريرج

 ٌ قولع كاوه ند يناةلع لهو * يتبايص يحاص ياو ثالظ

 ارامل ةييكك نيك هرارساب 6# تنك ناسالا ف وقتا لقع اذا
 ” نب هللا دبع نع ليع.سا نب ىسع انثد> لاق ديعس نب د#م انثدح لاق يىلوصلا ( 0 (

  نبهللا ديبعو يبّعلاو ديا دبع نب نابا اعدق دلاخ نب د#ت موأ لاق قال نب نامع نب: دمم

 5200 4 نب دمج ءاخ ءادغلا متع س نكلاف ربت .ن مكحلاو. ديما دبع نب لهسو ورمي

 نانا لاقف َكِلَذ 0 0 هللا +نعأ مكلا لاقف بابلا ىلع |
 نيدرط لك يواشخا نم .*« اع الع لىاق انجاح

 1 0 نب هللا ديع لاَقف -

 نيب نييا مكناف # هد ُكاذ" :اوعماو

 88# لهس لاقف ادع 1

 . نيواخالاب الع لخحتاو: * هفاصوأ و .رعشلا ن * نع ذ

 ١ ا | دع لاق دايز نإ دمع انءدح لاق ىلوصلا ( ينريذا 00 موماع علخو ءادغاا نيرا

 | فاكر اءالغ نانا يدل راح ىرتشا لاق ديما دنع نب نانا ا لا ديعس نب نانا

 0 أ : ' هيف لاقف هالوم نع كلذ ىف“ و هاوي نإبا ناكو رائد

 *«- لا لهاطاو- قل

 تدب ثدب يراج وهو نإ يمس ال نم هي

 500 نو وأ ا انك ل ينم ب ام ل ا دل < ول

 5 . #2 . 0 . ال 2 ب ع , ار , ذيع
 نوير تع ”ةن 0 ال4 ها وا 1 ا ل ل ا ل ا

 ع

 اا م
0 10 

 تاب نحع نم:زور



 ا تاس ف « نانجفافزاادوشت حر

 هنم ا نانأ لاقكآت هرم وم تناكو لاق

 ةراكعاهب تقاضدقف شرفلاو »* هراش |او ريلا م 0 ال

 هرادلايذورادلا ىذقوف نء# هب يري ركسلاو زوتللاو : 1

 هرامز تدانص الو الابط ان اوكرترمل نيهلملاو رضحاو 1 1

 نل هرامج جوز د ةبوحا 0 اذان تلك

 3 اكرد_ه ةنأو و ن 7 8 هللأ 0 »#

 هراق كار كك رو:_الايدل يدلي دوقشلاك دوغ

 هرايط ناي رلاك ةفغرا »* ةنج هدالوا ىلع 06

 هرايسلك الايف اوطرفانا * هفو> نهضرالايف هلهاو
 نإ هرارؤ ديل رسال هذهف »# يف كاذىصعاو يرف كو

 هرافط كنا ير_فطا مث # يظقيتساف ليالاب افغ اذا

 هرافلا هك نا فا »* اهلسةلكان تت »2

 * هرانع ءانخللا اهممناف د تدق الو 1[ زروزرعس : 9 1 :١

 *# هرادعس 0 7 نأ د 0 رم تدعل ا 2-5 ع ١ و 0 0

 يتلا تاسبالا ةبالثلاو لاق |مظع الا اهمهح ند مر تب له ةرامع هذه هن ددصق تغب اماف لاق |

 نع ء'نشفخالا ) نريخأ ( ثبر هه نأ دعلا ةديسصقلا ٍِق اهداز * املس ةلئان تع دا د الوأ | ا

 يف نع و ّى يلا نا قار 1ْى اش تنآ امنا هل ل ةءو رذانم ناب د >اللا نانأ ناك لاق ةل*او. ل نع درب ١

 رذاتم نإا هف لاَقف 5 تح هيلع نانأ نم كلذ 00 1 , الف 2 0 ا ا

 قاع هنا سانلا ربي « هقطنم نيلو نإأ جنغ |
 قنالايفديةءادبعل اي * مكلك نوفرعت هب ءاد
 قرطلا ىلع هؤاطا ناك و هال> ااا اذا يَ

 قذعلا قواعم ريظتس#ب نب هّدب رك ضع هنعاو> رفق

 ى



 ظ

 ( قريخأ ) هنع تلاماف امنت يسو هنم افو> نابأ هبي مو ةديصقلا هذه لثمب ءايغو لاق

 00 ول ىف هلل دل دبع نإ نابأ نليغ لاق ليغتسا نب يسع نع دعس نب دمحم نغ ىلوصلا

 : أ دقل هسلحي يف لاقق هديع بأ كلذ غلبف هل بسنالو باسنالا يف حدق, لاقف ةديبع بأ باث

 3 "0530 ةلعأو وهو ىقحاللا نبأ نم ةيزيلا ذخأ لفغأ نيح *يْد لك ناطلسلا لفغأ

 7 ]| يعدي مهرنك انا مهتيدووب ىلع ةلالدلا عيد او جيمم اهف سدلو ةاروتلا رافسأ ابق مهزانم

 1 لاقف نإبأ كلذ غابف هب يصيام نارقلا نم ظفحي الو ةاروتلا ظفح

 ماقلا ررتشت نم ذعتساو © اثيدح قيدص نع نممال

 01 مالكلا لبق راهنلاب تفتلاو * ليلب تقطن نات وصلا ضفخاو

 || دوي يأ سا يف انك لاق ةنن ليع.شا نب يسع انثدح لاق يدسالا نسحلا وبا ينريخا

 1! اف ىراح ناكلاقو ديز ونأ بضغف ارفاك ناك اولاقف دما دبع نب نابأ ارك ذف ىراضنالا

 - لتءافهيداعي ناكو راح نابال ناك لاق ذامد نع ء يعازألا د انريخا طق ةليل يف هنإرق تدقف

 : .لسلا نههتلع اك هنن ىلع س ا جرذو هتاع نم حص م م هنوع نابأ فجرأو ةليوط ةلع

 نانأ هل لاقف لوطالا ا انأ يك

 رات ك2 طوخ تلوط لوطالا ابا
 « لول ريم هللاو الو لسلا كلب - ه#
 ليطابأ لا وذ كلك كلب رندا نسل

 لب 0 بايساللو #*# تامالعكف 2

 لو زمملواسملاو ك.#
 لوتقمو ذوقوش * كلاوحاناذو #*

 لولمم روهدلا تناذف * روظلايف كنم ي 2

 ليوارسلا امراوت # كاذ ىوسام ا

 لتفلا تاه رفع 6, ٠ ا ليفلاب وأو

 « ليمامدماعالق * كيف ىلع اذه اف

 د ب وحرر

 حالا نو ودا م كا 0

 4 1و ؟ »ويا لالا يو نيلز عاللألا اهانة ! 9: من

 > ىرب دقالازه

 لولءه وهو ىلوي # كيحانم لاز امو

 ليثلا كب لاس دقل * فوخلا نم داك دقل

 0 لق الو لاق الف © كيِحزي ءاد اذو

 00 لينلا كب لاس دقل * فوخلا نم داك دقل
 3 دلي ع ده حر اق ةلزتم لكدو ترطخاو ا ءشلا اذهددشنأ املف

 اني

 هس وص

 2 ينيك يرقرقب يدعسل د حنا ةقرب يف رايدلا لازئام



 - ىننعت ةليح لك اذاف 9

 نيكسملا ةلاقم يدع ب * املا ةدس يف تفقو الت لق

 ىيقساف ةبرش ءاملا نمو #* اريخ ردخلا ةيراي ىب ىلعفا

 يني وز ال ىرلا :ءاه تلو تك قرأ ىف عائل 1

 ىلا لكس حوا : 5 0 3

2 1 3 6 0 

 هيدحو اذه ريغ ىل مه ع 2 ةماعلا لهأ نه ولسا! ريرعلا دبع لإ كلما كديع 0 بقل با

 ءا رعشلا ا برونو هنع اع راج ند بديش لب هللا دنع نع ةباول نب سايعلا ينأ طخ

 هل تدحو لو ةفيلخ ىلا دل لو مهيوذو ةصفخ و و بلاط نب ىدء ةقيط نه نييماعلا

 (لاق)ا 6ع يفونو ةماعلاب كن اح صق امعاش ناكو ءرك د كلذ لهاف ءاسؤرلاو رباك الايف احب

 لوشناكو د تذب ىدوس اطلاَشإ ةماعلا لهأَن ل ةأصا ىوع بيب : ناك, سبشل هللا دانك

 اذه ناقف اذ بار أ عم يو اموي 0 [يساررثاوو نه هرعت اهنليق را

 ىلاولاهدعب لف مف نيلع ىدمتساف هبا نقرذو هئبرمضف اهعم ن نش وهي ءلا تماقف امهدناكو ث 3

 كلوش امنت |[

 يدك نم نعرف دقامدعب نه * يدس>ح يف ن> رح - :قاودلا لأ ٍْ

 ديلا بحاص نولع كح مل »* : تع ءادرلا نةَك- ل دقو 5

 يدسج يف ندنص دقام د #* دقو موشملا:لو>الا يدعي 5

 فام انباموب زاتحاو اهميصاذا هل ض رعت تناكو ةقراماق يفهلدقع اهنبوهنباذه يرجاملفلق |

 بيو»لاقف اه اهنغ ايدو كراش ايي كرك 8 هر اع مترا و هنع راو

 ادغاهح نم تم نا ةرث ىلع امئاث سبل يذلا يراسلا اهيأ الأ 1

 ادصقت اداؤثذ تداص ام اقئاةأادغ #* ا مدنم يدعسف ىدعم يب دو ذخ

 ان روملاءاذزلا اهنيع كرام لع يامل ةأدكع تدرام 2

 لاق واه ريع ماطخم لكان ا 0 ةل> اراه هلو تش نا )لا -

 اليبس هيلا تدجو ذا جحال # اليحر ديرت تركب يتلل لق

 الث تالف دقو نالش الا ع ةر مي 2 هد نيِمنحصنام

 الومقم اىهاط كد نوكف غن ىكدااو يح> مث كليتق ى 5 1

 اهحوزت 5 باش نبهللا ديع لاق تراسو ا كدقو هللا كيبذ اح ماطخلا للا كتلاقف 1

 وعم قفطت توت نابو مدي ناك ام عطشاو امحش 4 10101 يأ 3 يد بوبا وبأ

 لاقف شي

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ
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| 



 ةياالا

 3 ب ؛ 4

 8 الا

0 5 

 ا
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 0-0 1 ١

 5 924 ٠
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 ل ْ

0 5 
 هسا

 ايل
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4.4 9 

0-0 1 
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 سع ,

. 3 0 

 3 ١

 ورطلا ناقل دن ءاع
 الحم اط تفرع دقو لوقا

 ان ئدمجم راذاي الأ

 5 ماع يوحو اههض الو

 يي كلثمءاخز تلقو
 دب تدن>ام لثم كل م

 هيلع ب فغزاا دقف اذا

 قح ضرقلا يف هلعابذمب ْ
 اًضيا لاقؤ |

 ورع رش لأ لع ىنالأ
 " بولاق تقافأ

 هنيعح رت ال 3 ” يداؤف ا

 ترحاذا يت دعولابيوهلا فو رع

 ىؤوولا نبدعن

 اصملاتنةثناو يلا لامح د

 ىنتيزج ينوكت الن الع تمدن
 هلغب اعيج ياس نأ كلك

 ين أولت نيهانلا كب تدصع

 : ن* بديش 5 هللا دع ةباور نم هذخا امت ا يىدعس ف تول لوق رات 10-6

 ايو هك

 اهيف لوق#

 يع نيضم ًُ باقلا نيس

 باق ريغإ تيقب دقو تاقف

 امحم ىده_ساب نيزم ف

 اهنملطملا توكشذا اولاقف

 وكشي ءاج نا يذلا | ذه نمو

 داه ماهسإ يذلاو ةورعل

 اهف هلوق رات 0ك

 لالا عفن نالاللطالا لس

 راها -
2 

4 

 تولقلا ةبدعم تح دقق *

 ب 307 3 ا
 نم يدعسراديفامو *

 ل : ةقامإ هل 50

 يضلل ىأرلاب نيِدل كر ل

 بولا فأل يل .كلامو
 بورما قيقشت كاذعبنأو

 بيصع مون 2 هك ولظا ب10 9 ينل

 قالك ناككلإ تلقو انام
 قري هاراام

 قورس بولقال يناوغلا ضءإو
 * قرع نول نابرغ كني

# 

0 

 ان

 ن

 ىودص تا نينلاب يذل 0

 قوذم تايساغلا لكو تعاود

 قوذأو ىوولار> نم نيقوذن 9
 قيفش ىلع ىعرا ال توما *

 انهن كرفت“ اهذلا' ارح »
 كَ اف يدا دوو #

 1 م *

 انيذق هي ثتءعوس نم كرمعل 2#

 ائيفش مكس ن“؛ بحل اناا *

 ا 0 يل نك

 3 نيذقت 50

 اندو الو 000 ف 2 د



 لاتق تعطب اذا اب سيل * املظ كتاتق يتلا دوخلا نع
 لالز بذ_ء درا بنذاو * ديحو انه ناتلقم كباصأ

 لازغلا د_لاو نيئيعلا نم #* ىداؤف هب تامام . كراعا

 لال_> اط هولطتال .يعد #* يدعس هتلتق :٠ نم تارا ايا

 لاوالا لق ناو ىدعس ىلع * ىب_5 دعب قفشاو اه قرا

 لامقن الون دانس نم ني < ل ا
 ( ضيا امف هلوق نءو )ل

 نلاط ريتا رانلازابخ د »8 لااط يوان
 بك أرال يغزفاف كلي: يغري # بص 5 را تي اذا

 بئاص مهب ةقلتم سوق نع © ينتيءر مانالا نيب نم تنالف
 بهاذلا سماك 0-5 « مهترآو فوتالا مث قا
 يتاا ىوطابلاغ حبضأ ناك نم
 ع عومدلا تلساو سلاف
 ا كي دوزي تح * هلحر قاطي هللا هل ىلوق

 ًاضيأ اهف لاقو 3

 أ ىلإ لهل ايمو بقا وشل ل
 2 لوط نمباقلا اذهيو * اهبح ن 0 ينترتعاو . *

 يلاغ حبصأ. ك اوه ناف ىوه

 + بجاحلاب تأموأو تر 1

 ردقلا باس أ كلع 0 0 3 0 3 2

 رده توملا نم يدش : ت< نا * امح نم ىنلا 6 0-0

 اضأ لاقو

 فرد هتان نأ نيملاو >*# نورالا كال كافرا 0
 فءس مل اطوسر 3 0 تضرعت ريبملا موي ةجاحلو

 ىناعلتو 04 يدور“ ل 2 ىدقتمكا 3 امأ نه 1 تدباب

 فرطت 0 0 * انتاج- نا: تريدخ َنأو يلا

 فنفن يف العم حانلا لثم * مكشب ةفاخم نم: يلق يلق لظبل

 فعن مل نا راح امم كاضرل *« الاط ةحالا 0 قلل

 فصقص عاش ي رج بارسلا عطق# !هئام نم هرسغب ةالفلا يخأك

 فاخن مل اهدع ةيئلادجو ه اهءاح املف هتفطن قارها

 سس
 ثراح نباايىرولا ريع ن مكب رش # 2 2 ندا تيه

 ثراوو مع نبا نم هب مرك اف * دم يلا ثزا يود ماما ..'

 ( نورششع_ ب ةيلاعألا 2030
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 ل أ ذأ ا أذأ)أ 0 0 0 0 0 12 0 1 1 12 12121212 2 02ز2زةزةزةزةزة 0 زة2ة 2 2ز2ة2ز2ز2ز2زة2ةز2ةزة2زةزةزةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0000 نِزذزز-ب-ب-1ببب 1

 اا

 ؤ ياشطا نعو هياغا عماح نه قاطم صن بلا لمر فيفح ريخشن نبث رأسا نب لي ءانغلاو رعشلا

 -_ د7 ثرحلا نب دم رابخا 1-7

 00 39 1 دا ينادح لاق ياهل 1 ا راب

 ىنأ ىلع محرتيو انعدق نك ديو نمركف 2 دا م لحر ناكو

 ءابأ ناف لاق ال لاو - اذه 8 بتدس 52 ةيحأ انلا كالت 100 78 لدحر ل لاو

 ةل> دي ماقلتق ز اوهالاديرب م زاتحا ريخشب نت 0 كابأ نأ ةنأب نب فرع ناكو ينادح

 تراظن يا اموبهل 2 0 وهال ي قحلا هل لاف كا قشاوبو أروقد هل 20 ءاروملا

 دقو هب كرأ 3 ت6 اع 4 :م قفري يش اقف نسل تددحوو 0 اوهالا لامعالا و ٍُق

 كلذب مهملعأف 20 هوأب يذلا رءسلاب كال هئامح دقو زرالا زاوهالا راحتلا ينهوأس

 3 لاقث هدولعاو ثرحلا ل ترصف رائد ملا نيءبراب هم هودلخو هؤادف م تاقؤ

 نيسحلا ه.قلف نادال ع زاوهالا نم ثرحلا لفق الو 00 لاق 0 تاقف كلذب 0

 انما رخلا ىلا ينأ «* هشرع المع هللا 00

 ش | لاقف ا ىلع هل لاقف ردابم يناف ةحاح يناسو ىلا كقوش نء ينءعد هل لاقف

 شئ 30 | 10008 مهارب | بامصأ : نم ثرحلا نب دمي 0 0 ىلع يه

 0 ىر < هام ىلعو قنا هر+ نمو "ا ا يديملا نب مهارب 0 حو قحسأ ىلع ل

 مهار ,| نب هللا ةه ن ع يمشاطا نوره نب دم ن 2 فاز ولا نيسحلا نب ىسيع ( ينربخأ )

 | الزهو ادج ظفل نم ديلا لك هيلا لقي الحر يبأ ل دق نومأما ناك لاق يدهملا نبا

 تلف ريسمالا اهيأ هل لاقف ريخشل نب ثرحلا نب دم نا همزلاف هب قثي مل مث ءانغو | رعش
ْ 5 

 | راف تأ وح هل هتك تااطو يحضام الا ادبأ كنع تغابال هللاوف تيبحا ام عنصأو تش

 ولا ندع هل هقدح يت هيلع بظاوو دوعلا ىلا هلقنف ةفز يملا قيد نو

 ىتلأو لعفف 0 كنع ىورأ ناب ين ئ:دصخاف كتءياصو كمي رو كديع انأ امون

 3 ا 7 نب دي يف ' كيزح يناتعلا ) لاقو ( 0 4م يد هيلع بهذ ف هنع هذحاف عجأ هءانغ

 || يف هتعنص ىف قثاولا ينغي هتعمسو ةعئصلا لياق ثراها نب د#ت ناك لاق ينا ينئدح لاق ىلا

 وهو هب هح دم هل رمش

 ها نول رد وف كا رع »ع ةيداح لك ل دن( لقا. ١ تنم
 03 دم ناك لاق لع.سا نب نودمح نع يماشطا د# نب ىلع ركذو راو لاب هل ىمأف

 وغلا 00 احزو 238 ثرحإ
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 تيس :

 اقشمد اون 571 1-5 »* اوان كييم ادع ا

 ىتباف باق الب ىت-بي *# ند يلق مهيطع أ و

 لاق ّ ةروسسملا و م برطل هنم تكلا نب دلع هن 3ع تاق هائعف در ودسملا ىلع هحرطو

 تت رحلا ن 00 وهو هيعدبو هيثغل ناكف تلفت لاق 1 لاق ك1 هها ل 3 نزول 1

 ةتاوسض ا ةرمشع تغلب ث را نب دمت ةعنص نا يدادملا ىنالانيورش ىنثدح يباّتعلا( لاقو )

 هةوعص ض حا وهو لاق كرا ةشرط َّى اهم ناو 26 ماك اه هنأو

 : 1 «٠
 تسصصسل وم

 لذرال وهو ىوطا كذب د هتيملف يئاعد ند انا ٍ

 لعءش ام ل_ءشب كاذ نش *« هل ى ىلع لدي *

 ملسل هيفو لوا لقت ءاراو> ديزي هيفو قاط لمر توصلا اذه يف ثرالا نب دحم نع '

 نب هللا ديع ايدج لاو لع نب 1 ( ينريا ) سنحم ريغ هياغا عييرج ف هيدحو 5 د

 ثرألا نب ده كت تع لاق ةنا' نب ورمي نع لح نب اص ة ةنون ونا ىنثدح لاق 5 يا ' 5

 اهارقو دمحم اهضفذ ةنيفس يف وهو ىار نمرسىلا ادعصم انب زاّدحا دقو ىنمرلا سايعلا نبا

 اهف اذاو

 لل ةيقز نرم تقادم « ايدو الع تفاح دس
 لقيم. .ةلحلا ” لوس حرسم هل. # عباس هبشيف لوطاقلا نم .نلو
 ات تنك لوألا يملا نمظ نعا# يننغي يسفن .كيدفت ا

 نلحي الم ءاقالا ند فاعإ # قاف الؤلح هلا ققشتتاالو

 راصو هعم جرخ ىح هيلع فاحو ةاقلف هيلا ن 5 ىح ًايفاح الحمتم ثرا نب .دحم ماقف
 نب دج ءائغَو هع هنوص ناكو تاودلا اذه ةفالغ: زباق ءانغو ذَتِمْوب احياطصأف هلي لإ

 عنموأت اوضا [ضيأ يهدرلاساعلا نب هللا دنع انانغو ذئموي مضخن لك ا
 ك اقف جزطا اذوذئموب

 ثرحلا نيدحم دنع س اكل #٠ الطعم ةريطملاب يون تيطاي
 مار وأ فوسا الو الوقف # لذاك نيمو 1

 ثرحلا يرا وح ءانغ نسحت بيلا ناك لاق قحسا نب دام ينأدح لاق ةساوسو ( ينادح )

 نهريغ ىلع 3 نوم ةدحاوىلع برطضا اذا ناكو 1 نوءبلعت ىلع كس نا

 هيد ناب انو قرا ىنغ د-قلو نولا هيف عوجرلا ىلع دمتعا فالتؤا هبف عقو وا ا

 ءاس دق انهملا الاي لاقو يبا كدعضف برطضا ىت> !هلمعتسي ناك يتلا دئاوزلا هيف ديازتف ًاتوص

 هادو موش ريخعشنا 0 ثاراطا 2 هر كنانؤ قف كيدا يدع :



. 

 ا رو ووو امكونة ووو
 ناماكت امو اتوا 2# نان كا ريسشنأ دب ناس

 نايجانتملا 0 تحوم 5 »* الور اءيسب ءاهيالا ىرج

 ناسل الب نييجات ١ نع * 5 ا ا

 ظأ جزاها نم نط برر ءأ هِفو 0 ينادي 0 مع ءانغلاو سوسوملا كأم رعشلا |

 0000 هلل عاش ماقلا ن دفع ةيلاو نيملا 1 قكي رشم لأ ند لجر وه
 نم ةعامج هيقلو ماللا ةنيدم مدق ناكو هيلع باغ بقل نامو لزغلا يال 06 لقي مل

 رامع نب سايعلا وبأ يف 00 اهريغو يدّسالا نسحلا 3 راع ا سابعأا أ مهم انخويش

 4 2 يملا يذسنب ناك هلزغ رعثلا ققر ه ول داشنالا حام ناكو ينفي نام ناك لاق ظ

 و : 2 يف رسم ءاا ناير ءأل يدشن 0 ىنح ىلا 0 0 ناكو همطقبف طلااخ !

 1 تطالب ءاقلا هت عاب © اه 0 له ًارايد كباف
 فلك قاع نه اهاع موللا دسك اعماس» تراعتسا مث

 فر نم لقتست امءاطوش # ىلد تمنت ذأ اهناك ©

 ورسم هوب يوزر ناضخ © انكم ىتيرأ اما نع اي

 "فاد لع ضار صخش يف *« امستام ناقل هلثف #

 0 02 ا ملا اه اميمعا يناقال هفس نا

 يفاك نم تاغ يرش افك فلك يذ .لّق ريصلاب لاق

 003ل» كوعت نفح يافا ىوبل ةربع قوعلا يعد اذا
 * 2 فاتؤم هيتتاح يف ةلقمن لا حف وهلل دارتسمو

 0 ا الو ىدنلا نكوف الل د 1 0 همايأ ا

 [ 7 قطناذ نش اكلات مملع يسب . © ارق ىر' نا تند نا تح

 لاقف هفن انام ىنحي يرصا|نيسحلا ١ هضراعف بتك | لاق مثلعفف ىلع اهملع نا هتلأسف لاق

 ولما نه كالو اع ت نسما "نادل: ىعف ع

 ةمتذم اضرلا اسهتنعغ تنوط

 ند ةبايصلا يا نع تءالكح

 ا اهثيع ضءي 5 1

 0 م ا

 فطويف ظحالاوماوق نسح كل نيس 4 نع تولس

* 

* 

# 

 فزالاو رودخلا تائب ىنم «© تسب دقف اصلا درو تمئس

2# 

 فندلاو نوخلا هيف هالحر لا نا ايصلا ليح نددع
 2 خخ ----



 فلالا ةقر لكم ىلا ة-2->و 2 و م

 فخضقلاو لودالا يفهنك ريش #* الو ىر>الا ىف ريطلا كراشب -

 فداء ريغ ع مضلا نم ورك # ةماضعأ 5 تاي

 فلا ءاقيلا نع رخش 2 6 اكح 2 

 تدعالاز ييفلا لقع 0 # لب رطق جام نه ةورقو

 كمةدعنلا ند يي <ةفلأ يلدنو قانخ || تفردعا تاس لا 2006 --- 7

 نعكسمأف نذؤ ةندالا دعسدق ا ا: ىذلا دحسملا ماهأ ىلا رظنذا دشني وه انيق لاق 0

 شءتص توصل افيعض انا 93 نذأف توحلاو 8 فريغض اخعش ناكو هيلا رظنو داقنالا ||

 ةعفص هتءاص يف هعفصف هتحاب ل مّ  ةعموصلا ا يف هعمراص يت> اعربسم نامهيلا 55

 | طعطمق نذؤتل ةراثااتدعص اذا هل لاق مث مث ديدش زك تو 0 ا عاق دقق تبان 2

 ا ىنأ ىلا يايا هاوكشو خيشلا تنعنم اتنع تيقلو ههجو ىلع ودعإ ىغمو لزت مث طماطم الو |

 ظ 0 ما ىلع مهطلسيو مهنايذه ب كف نيناحلاب ء يجر اع نبا اذه مه لوب ناربلا اشم |

 ْ اش سك 1 اغا. يا تفلحو ترق هلم ىلا ترق قد افخاذ عماوصلا يف مهوعفصيف | /

 ين نم قدح ءارلا نال تاك رم ( تكس ور الضال طيحا الو هلمعام تفرع امو هرعش 000
 | لاقذ تولاط نب دمحم نب 8 هدنعو حورصلا ىلع نهاط نب هللا دنع نب دم منع لاق ين

 | لفثنم "يربو نيسلاجلا ماربا نم الخ دق:لقث هتمدانم يف الع سل لحر ىلا ر مخ دقل |

 | لاق سوسوملا نام لاقوه ن نملاق هترمأ اذا ةيثولا عرس ةيدأذأ ةأطولا فيش نيا 2
 | نطق نا نم خرسأب ناكاف ءراضحاو هللاسب ةلردتلا حاس لآ يش 0 تأسأم
 6 ردو ا ليف هللاد.ع نبدمم با.هييفاوف خركلا عباد بدحاص4 بلع

 كل ناحامأ هل لاقو هءاع درف ملس هيدي نيب لثم املف هللا دنع نب دمم لع لخدأو افالغن :

 باجحلاو د.:ءدولاو ديدش قوشلا ريمالا هللا نعأ نام هل لاقف كيلا انقوش عمات رو

 يف تفطل دقل دمت هل لاقف ةرايزلا انياع تاه نذل ا نرسل كو باوبلاو ب ا

 ةيراحم هللا دنع نب دم يأف ه لذ دب نأ نبق عطأ ناك دقو ساكخ سولحلاب 2 ناذئتسالا |

 ناك 2 2 نأ 0 عامسلا بحي ناكو سوم الل لاقي يدوملا تانب يدحالا

 هتنعام لوا.

 دج ولاةدش نه نيد ىلعى ومد « اولمحق اودغ ذا ساس تسلو 3

 ديما ا 05 ال يدحم رك اوي * مياومح ىنيعي تلاز دقو ىلوثو ل

 | تيارنافةللاو 00 لاق مأ ١ لاق عمتسأام ناسحتسا يفلاق اذاهف لاقريمالا ندا ناملاقف

 نيتيبلا نذه رطل غم يديزت نأ

 بوحاو رضلا ىلع فوقومةلةع * رئاح باقلاو عمدلا يجافأ د تقو

 مج



000 

 دصلاو“ٌرحولا يف جدت اط ىلع »* هلدعإ ريالا اذه يندد و

 ب رطلا نكلو ريمآلا ع 2 86 2 لاقو | تع ”*ىاف ناماي تن م هدا[ ي“ 66 ندو دع هللاَقف

 : تنغم © ربظف انماك ناك اق وش كرد

 امال أمخلب جراي تاق 0 ا حابرلا نع اهو.حح

 201 ا 5 رلا موب اهوعم *« نكلو ناقه باحملاب اوضرول

 1! نيتنلانيذه املا فاضاول نيتيلا نيذه لئاقىلع ناكامنا لاقفلطرب اعدودم برطفلاق

 ْ اماملا اهفبط ترز نأ كيو * ىئيطل تاق 2 تادضنل

 1 اماس نا يتوقشا اهوعنم # الاو.ارس مالسلاب امح

 0 1 تنغمث نامايتخسحا دمحم لاقف

 | الاف ةياعص قد لغو « اهرجال ةعاب لئاخا

 8 اموتكملا كرس عمدلاحضف * الا بنيز رصقب انرصمام
 5 ا اردصيفباىذ عماس عمس لعنادر ال نيتدب نيشيلا نيذهوملا تفذالر مالا ة.هرالوا ناملاق أ

 1 ظ لاف ك دنءام تاهف ةيهر 10 هانا نحيف ةيغرلا هت لاقفامما. ناسدعتسا نعالا

 0 .  امهه هتردافل فرطب ر_#_ذصلاظ>ل7والالبلاك ةيبظ

 1 انك انا مك ردنا وج كك داك كلغ توام هاذاو
 | ةللونم هب يت انسح انْ اوسكم ناكام برشي ناسنالا مادام رغشلا نسخأ نا دمحم لاقف ا

ٌ 

 (1] تولاطنبا هل لاقف املا كلذلاقف باطهلبق تنغام لثم ناحلالا ندكر عش تيسكناف اههابشاو

 1 : فحولا اهل /| يهمذي ةباغ يه لاق ا لامع و اهمح يف' كدنع فك نيسحلا | بأ |

 لاقف أرعش كلذ يف لقلاق 3

 ٍإ .هسوواط تلق نأ اهملظت * ةداغنع سف ريصفكو

 ا
1 

 هسورغم س ودرفلا ةنح يف »2 ةنان امش نا تردحو

 هسوفنم رحلا يف َةٌولْوا « ام الدع نالدع ريغو

 هوس تعالاب اهق>لت * ةركفاف فدولانعتاج

 8 رورس تانو كفلا كيلع فطعو كرهد كدعاسف ناما,كركش ب>ودق تولاطنإا هللاقف

 'نأم لاف امون باطو اناوش عمتجا هناقس نمءاقب كلو انل ميديهللاو كروذحم تقرافو

 لول ثيالا.ليطمو * لوصوم فيفخحتلانمدم
 0 أريثك ناك م ةلصب هللا دلع نب د2 هل صحف فرصلاف ماق مل هللا عورتا انا

 هولا ىنثدح لاق ةمادق نب رفءح ا هدنع مقيو هل-صإو هريق برش اذا هيلطب

 1 عاطقن دعب نام اموب ينقل لاق هدنع ٌيكو هم نك م باتكلا ضع! ينثدح لاق

 هتلار ةعاسلا هارت نا 0 نأ لاق نك ف ماه يفأ الا 0 ينءطقام لاف ينع ل 6

 0 4 24+ ميج -



 .ركذأ نيحدلا قوش لوطو © هرضبأ نيح وصح هلاوذ
 ا ا باذب ,ينامر ناو * رف 7 هيدش هلي ىلع يسفن

 هرغأف 0 م تاقك قرع باقلا رايبطصاب لذاعو

 تسسلم

 دودصلاو نارا هتميش «* دومه هب ياف داع

 دوقفم هّيؤر نحرسلاو * دوج الو 2 أال

 دود_ةف يدل ن 0000 دوق ءم هرصخ يف هرانز

 ىطسولاب لمر فيفخ روزرز نءمماقال ءانفلاو ةحراخ نب ر 4 رعشلاو زدحرلا نم هس ا

 مد ةجراخ نب رك« رابخأ الج

 || .ارصتقم نشيعلا قيض اقارو ناكو دسأ ينل ىلوم ةفوكلا لهأنم الحر ةجسراخ نب ركب نك
 || لزانم ىف برشا ار قاعم ناكو دسنلا ىلا هيك اه ربكأ فرصو ةقارولا نه سك.
 1 يردطلا 2 1 ركذف انجام اعبط اعوبطم احيلم رعسشلا بط م ناكو م و نراثلا | ١

 : ىلا با ىلا كلذ يواب أنك دهده توص د هبرعشلا 1 اللف ةريوا تا > نم فا ظ

 نع هيورهجم نا نع 0 ) ىف ه”دحو ( دهدولا كلذ قمتي ناكو لاق فرص م 0 نأ

 ْ ' نب يبيع هل لاقي اينارصن امالغ قشعتي ةجراخ نإ ركب ناك لاق دءّسس نب هللا درع نب لع
1 

 1 مهدايعأو مهعلارع دو يراصللا ايف ِ 0 ا ميم تصف هنف هلو ىثريصلا يداعلا ءاربلا ١

 ىدايعلا ءاربلا نب يسيع ف هلوق يندشنأ دقو ينأدحو لاق مهلضفيو ممارايد يجمل 0 ١

 دودّقم يد 0 دوقعم ةرصح يف 'هرانز 3

 ع ) ىندحو) نيّيلا نبذه ىلع | ع تل اه 1 يقادللا ل لبعد لاق ا

 0 بكرو ةريملا يرامح مح ىلع رثحا عيب ةفوكلاب ٠ ءارمالا ضءإ مرح لاق يناركلا نع ||

 0 لاقوالا ,وط ىف قرطلاوباحرلا يف : ةيويصم رج اىأر و هنداعىلع ره دلع ب رشن ركب ءاحف مهدي 1

 ناوبلا يزاهأ ان نركب ل ة دكا عاكملا ينج امل ىموقلاب :

 3 هع لال 0 اراقع )م نإ ركلات اح ند بارتلا يفةووق

 ناكملا كاذ دوعسا كمس ف »* داص دقإ ءوس ناك يف ةورق

 نام امم لكستلاو ماخأ وأ * ٌؤلاط جا زا يدب تا



 0الى اهلاف يدودع لا ترحم اةيطضاام اذاق
 تا ردا هداف رهن ١ نع ربا لو ىف نط نع يرص غ5

 || ىلع ردقأ امو اعاَق تايبألا هذه ٍبتكأ نأ ةوتفلا قح نم نأ لاقف ظحاملا اهتدشنأف لاق
 ' حارإلا نب دواد نبدم (لاقو) امأق اهتكف ماقف هتدمعف سوقت ناكدقو يندمعت نأ الاكلذ
 | مهردب ومو حدع ناكو هرم 506 ةدحراخ نب ركب :لقع تدفق را 50

 0000 قزر] الو نح يش لكل هنماظنحا طق تءاواثو خرطاف اذهاوختو نيمعردبو
 1 هلقع داسف لاح يف هل انباهحا ضع يندشن اولاق رعشلل

 ْ هنالثلا ىلا نيوهرد 4 * اهرد كتيدف يىل يه

 هناللع يفإ ع غر ا

 ديد سعي ع اأو

 للخلايا نحيا
 , حراج ل كج را نساك تك او

 1 000 هت وص
 يعاجواو ينازحا كي .* يعاد ينرضام ىلا يب
 يانا نانا هوب« يزل اه لع ىبأ امل
 ىعالضأ نيب يودع ناك * اذايودع نع :يم رانك

 الإ اهدنع ف يس اك < ءعاماو :تطا يف
 0 0 كيل هل 6 »* 3 ايبح 0 4 1

 ش 1 ٠ْ 0 ياشولا نب نع امي جره ساب ءلا نب هللا ديعل هيقو 10 ليش نا يدهملا نب مهارب ال ءانغلا

 1 . تايبالاءذه نام رعشو حالا نب سان ماراح يىلوصلا ر ذ دقو عماج نذل ع هيف نا

 1 ركبل اهنا نافه ينأ نع حار 1انب دواد نب دمت رادو بحالات سايعلل
: 2 0 

 ءايحلا قرب تعش هدنحو ند #*  هارصلا طش ا ىع ىلبو

 ءالولا اف طرف ةلا_ص> ىف * ينركف بخ نم ىغقني ام

 هاضقلا نيقشاعا اودعتب ١ * مكحاح الب نيبحلا كرب

 يطع ولاب لمر فيف> ماقمنب سايعل ءانفلاو يسيطارقلا ليءمسال رعشلا

 تس يطا لا ليتسا راخإ صح

 1 ياتلاوبأو 0 ناكف 1 ارعشال افلأم ناكو ةثعءاشنالا ىلومؤوكلا ر هعم ل ل 1 وده

 35 ' نهدغد نايقلا مط وعددو نوةصقيو هدنع لوعم“ و ةلزتم نودصتب مهقيطو يسمو

 0 هلوقب ةهاتملا ونا يف نعل ءابأو مهدعاسو قاذلعلا

1 

 نيحاشكلا نق ار يسيطا رّقلا قم دقل

 ىسيطارقلا لوق, ءانغلا اف ىلا تايبالا هذه ىفو



 ااا قداتلا يف اغاقم نب ينءاس ربخ ينانأ كت

 5 رملا يف هه>واذ ير امأ نت اناصو ع 5 ع لما

 شسانعل تاق يدطار ا لاق لاق كا مع نب ىلع نع هيو روم نا نع ءررا# كك ) 5 (

 ٍ ىلوق ينعم يف ت تاق له

 ةاناؤسا و رد يف اهااقم * يف ا 0 ينانأ دقو

 8 قاحب ش ساسلا يف اول »* امدح اي »2 يندشن ًاوهنن لاق

 قاعن . نم كدضت تاقأف + 2 بحت يفا اهربخ

 قطرق ف نائسولا امرك ان اهل ة ه اًتنوح تدفَتلاَف انت

 قذعا مثكهجو ىلارظنا »+ يتفلا اذهل ىلوق اهل تااق

 يديطارقلا ليعتسا 0 لاق ىدن رم لا رسما لإ نها ينثدح لاق هنورهم ننس 1 ) ينريخا (

 لاَقؤ ةيرك عسربرلأ 3 لضفلا

 * 0 هللإ يك 5 قد لقالأ

 0 الذ انا مدعم 2 تأطخأ نيل

 0 يذ ريغ داوب # ىنا>اح تلد فل

 ساون ونا ًاموي عمتجا لاق زاملا نع نافه يبا نع دربملا رهط رفعج نب دم ( ينربخأ )
 0 رقلا لاقف عدت نإ اولاقف نار مهو ةيهاتملا وباو عيلخلا نيسحو

 يسيطارقلا تيب ىلا * كممحأل اوءوق الا
 قيوط راف ابك 00 000

 ننقل “ضررا نم ابل 8# تاحاجرلا اه دقو
 نسعلا نم 1 ولاور هي اعلا" نش مانا
 نسواوطلا ا” ةلاثساك ه نول "نفك كادر
 سلبإ ةيعاط 7 يفو * 5 1ذ1 ق١ قدرك

 فكتس وص
 بطلا ن ماهو اضرلا دنع تركك * !تيصر اذا ند كا

 بعت يف باقاف اضرلا مي ل نا * تبضغنإلوعلاو تيضرنا لولا
 نب دواد نب دمحم هل 0 انناحأ.نمءزلعو قدحلالا هضملا ف ثاطا ريشلا يلا | ىلا ١

 ثاطا نع يلع ءولاب لقت يناث يدهملا تنب ةيلمل ءانغلاو حارا | ٠

 نب دمصلا دع نب هللا دع نبا ضءاحلا انودمح بقليو دضحا نب دمحم نب سابعلا وبا وه

 كف نأ لا مالغ وهو نيالا مايأ 0 هرم لوأ ف يوتسملا سامعلا ب هللا كع 2 ىلع

 ('نورشتلا 6 فضلا حب 00



 ندكعتعو هعدربب الفأ نايبد ًالاو هلها ن 2 الاضف مح 0 ىب 322 كل هنأ هللاو هن ريشع حضطفو |

 د ل

 ا ارو ناميسقلا| ىلع مس دقو ه١ ةرهشلاو قمل ىلا لدعو دحلا كرتف ةفالخلا لكوتملا

 إ ,مهءارظأو ةصفح ىبا نب طمسلا اباو يرتحبلاو ما اب انا ما عم قفنيال هلطسون عم هرعش

 دعإ دلو ربعلا اأ هبا نا ا ضال تعءمس لاق نودمح نب زيزءلا دع يب ( ىنثدح )

 فاقع! قحاب بسكو لكوتملا ةفالخ ىلا رمعو لاق ديشرلا 0 :

 الياج الا لكوتملا مايأ يف ب 0 اىظع ًافاغن قفو دحلاب هريصع يف نك ا 1 0

 ةطرفم لاحلا ةريثك 3 مالا جربو هريدق فداو ام هحدمب ةديح 1 هف هلو

 لاق ىهزالا ينأ نب دمم ( ينئد ) سانا يف تروش دقو اهسس اه 2 ا ل رعلا
 هب رهش دق امم لهاجلا اذه همع نبال ةفيلخلا فن 3 الأ ىمع لاق لاق راكب نب ريبزلا يف ندع

 ا

 ظ
| 

 ا

 000 2و الاس ايدل هل نإو لها اعآو دقشت 6 لها نسنل هنا تلقف هرابثخا ءوس

 5 هيدقنأ م

 ممللا رفاك يندحم مل * ينعضعض ىهدلاام اذاو
 ئه العلا 0 تهاثاو * تقزر اب يشأ تعنق

 7 تاقالا هذه كلسدو مقا ات ل ع رم

 2 هب زاح واو اذه يف هرذعا ال نأ بضذغ دقو ي ع لاقف قفنإ , هل تدعم سام ناق ةنردعل

 |0007 ىادح لاق ينابعلا دمع نب كردم ( ينثدحو 5 ند هيردع نإ هللا يقردعأل اهزتماب ايدل
 5 اا ل كلو كولا را فا نحو رشلاب لالا تلق لاق يرضاا سمعلا وبأ 0

 لاقف رعشلا حلم فيرظ بردا 1 ردو ا 7 والا كدي تدالاخ دق يذلا فخسلا

 ااه رلا قات عنصو ملا 5 ل ع و تنا قفنتو انا دسكحا نا ديرأا ناحل

 اا اهو قاراحلا ىلع ءدق تنك أ لقلا قش و يريم نا نما ًاباتك نينالثو افي
 نسال ةفللكلا

 مكتمل فرط يأبو * مسن رت يا نع

 تلك هيلع تا تدحرذ أهلف

 0 فك ىأبو * ماعترب حاس يأ يف

 15 مزمت كنأ تدلعو »# ,محرلايف تم ا

 1 0 لد كعم لقاع لك مأ رخو كمار > يف دعباو تر محو ةزئاخا تطعأف

 | ًادج أ اديح هلوقت نا 9 رعشلا لوقت 0 ينخأب دوق ربعلا وبا يل لاق مث كردم لاق

 1 نب رفعح ( ينثدح ( هلك عفد هناق رافااو كايإو 0 يبا ر هس ل كر ًادرا نكيلف الا

 2 ربعلا ابا تدشنا لاق ءانيعلا ونا ينئدح لاق ةنءادق



 ا ع
 00 ام بمس سا يس جس وب يياويسعاسس اجل جا يالا دج جان ** 6< رضدح

 دمعت 52 « ةلق الا بحلاام #

 دقعلا كنت نم دش .#١ قر ايف كش ذل
 5 تداولا عيبا < ةيضاد ١

 دسف حلا مك نأ © ذك الإ ىلا ْ ١
 لاق آلأ ءاسأو أطخأ دقف .نازملاب اغيرو نيلطر ىارخ نم لك أو نونأملا بدك ىلا لإ +
 ْ تلقك 8

 0 يق .يف بلا ضاب ظ

 5 ًاراذا * يبح ىنمقنيامو *

 0 مق مااا مل ناو 0
 تكس من اممفراو يدب لبأف ال لوقت كنأ تذاظ لاق بجعلا ن هاج تاق ىرت فنك لاق م ||

 ريا ناك لاق يبأ اعوبحا نب نرعلا 57 يلد ) نم ًافو> تفرصناو تردابف ْ

 نيبو ملسىلع ساي ناكف هنع نوبتكي ناحل ءيف هيلع عمت سلجم يف ىأر نم رس سا |

 كال رو تار وط ةيصق هيدي نيبو اهارحم دس دقو 2 اف ةعالب هيدي 1

 لّشو ةيلملا 5 يتح نيواوطان نوقدي ر هن ةنالم هلوحو رثب فوج يف هيلءةسمو ناتيسذلق 0

 ءدحأك د ناف 0 م رثبلا فْوَ> نم هيلم# ةسم حييصاو عامسلا 0

 ا هيلع شش 2 0 اذ ناك ناو اعيضو ناكنا ةعالملا ءام نم 1 ىلع اويصف اوماق رضح )َ

 نيم“ رد مرغإ يتح هنم جرخالو سلجلا نضع يا ىلا لا من اهئلم نم ةب صقلاب |
 يهوتام تح 000 يف اف ديزي ناك مث ربعلا را ساسلا ابأ هتننك تناكو لاق ِ

 عيار نار ريعان 2 لاق ةظحح ( ينثدح ) كب كلب كب ىريلط ليط در ط ريعلا وبأ |

 ا مك ينححضف لاق كنا ت 0 ١ هناوذا صضعل هل لات هءاكال نآكو الك اعيش 55 ناكو ]

 اهي ينوب دج :

 هلاولاقف ّن م سانلا كدعضاو ينيدؤلو ينام ق> كلذب يضخ ع م هسفنب هلعشب اع نوملف

 كءفاذه 'يث ىألو هل ت اقف سلع تاسول را اي اورد نبك يش : يأو

 هعمو يف ا حا مايأدعإ نإك نا اما ياندع ناك م لك ىف كح يناحذأف كلل لوقا ال لاقف

 ا هللاد.ع يع (ينربخأ ) ادب اهلك 1 الت فل اهكشالاقفهذر لمعت نتنإ هل تلف

 دوو ؟ < د يصح رجل ل كا

 رسما لع سلاف ركب اءلاق ابلسأ شعاع ماك.تياليتلاتالاحلا هذه نع ريال الجر |

 قح نيراكملاو نيحالملاو ىناملاو بهاذلا مالك نم ع بتكااف جردو ةاود يسمو :

 قع امدلاو نمل ملك هله يح ًافلاخي هقمللاو ام رع نزلا ١ نيهحولا نم جردلا ًالمأ | ا

 سوق ىرسلا دببو يأزنم رسما شعب لعاشأو ردلابا تيار لاق ىكل( 00 /

 رايق زارع رع ةطوشنابدودشم لحيف ة 7 00 ىلعو قشاب يف نعل هدب ىلعو قمالج |[ 1

 هل تاقف 3_3 باك وو ةتفش لعو هتلينسلا ءاملا ىف ءاقلا تف سلف هرلخا لوتقم رمش |( ١
 جا

َ 

 أ َن



 انا < نإ نت“ فج ذا يق" ءااشب
910000 5-9 

02052 

 | يم اذا يسدلوج عجب ق ا ناجل( داطم لاق لدلا اذه شإ كتي بر
 يع ىس أر: ىلع يتلا ةيرلاو قابلا هيلا ت تاب أر ىف اد رق طق ناك نوقلا نعمت را

 كمساا هلطيف نعل هلمكلاو تابذلا ه داطصأ تاشودلاو قهولا يف عقف اقرا ادحلا

 007 7 وملاك و لاق اري راغب 00 لا تت 0 صنشاو هيف عشيو

 عشب مث قيرطلا قيرطلا حاص يوطا يف الع اذاف ريرح صرف هيلعو ءاملا 0 قيدحاملا يف هب

 ةكربلايف عقب يتح اهف ردحتيف ةفالزلا ىلع هلي لكوتملا ناكو لاق حابسلا هج رْخحتف ءاملا يف

 هناقمح ضع يف لوش كلذ ىفف كءساا جر 31 دف ةكبشلا حرطي مث

 كربلا يف ينحرطيف * كلملا يب سمأ,و #

 كسلا نم ىأك © !كتحشلاب يداظقإو
 ثعبف سانال ساجو نيمتسملا مايأ يف دادغب ربعلا وبأ مدق لاق ةمادق نب رفمج ( ىنئدخو )

 لاقف قحسا هب اعدو جرخأف ة ةحيبصل. ىل س ملا يف حاصق هسحو هذخاف مهاربا نب قدسا

 قحسا كدحضف كشكلاب الا برطتال 1ك || لاق مأ لاق ىننمؤت نأ نع لاق كفن تاع

 هلاقام مهفف تو> طختما وه شيإ لاق توح طختما وه ال لاقف نوني ا مف وه لاق

 ةنما ىلا ينع هوجرخا لاقف لصب ءام يف كنكلو ال لاق م ا ينأ ن ظأ لاق مث مستو
 ام اهنم دولا يف حالم راعشا هلو يار نم رس ىلا داعف سدحلا ىلا قر اف ةادغم مهب الو هللا

 ْ د ص اامالغ بطاخيدل شفخالا هيندشنأ

 هاك رلا ليش[ دك ا قفأ ردع جلا ع 20

 داد> بو كيض راعؤ سد # اف يق د1 و نسحم يف 5

 داعب ةطاخ نم مهف تادب دقو كيقشاعب ىف كو

 داعم ثد دح نع عمسلا ضب ة#..:ءككنع و ءلا 3 1 نيح

 1110011010011 دادضالاة حيف يجضطتو ن © اك ىلا ريصت نأ لبق متغاف
 ةلطجلط تلت تدع يرو. د لم رهيفودل خارت 2ك 0 دل يندشتأو

 . ةاصرع كيزاحف را * ىداب ىوهو نيئد ءاد

 داس كد معا د# هنسود يف هيدا ددحاواب

 ىداوع نيعاىلع 0 * ىوولا ينم لانام تدك دق

 دلرأ] هما اكول هد ةزق هيوم يح كد

 ”0 اا ذحا ىئدحت لأق هيورهم نب مساقلا نب'دحم انئدح لاق ىلع نب نسملا ( ني

 | اولعجف ربعلا ينأ ركذ يرجف ىأرَنم رم يلهملا دمحم نب ديزب شلح ىف انك لاق راش "ال

 ا[ 0 0 1 ' : آيدأ الا ناكام كاقذ هيأ ودقك َكَذَنَع 0 ديزبل تاقف هطوقسو هناقاد كف كب

 || اندشنا هل اتايبا كدشلا هل تلقف قماح هل عفناو قفنا ةفقاما يار هنكلو الضاف

 2 ةسجم ..  يملا 002 2-2 - <



 لاقلاقام ىلع ديزب نأىلع 0 اهائءم 0 نأ انامز لهأأ يأ هناف لد ءد 6 رآوار اضناف ْ

 ص 00 افا مندقنأ 5
 ا ا اا

 نيقفاحلا يف ةثود -أام ه نييضاق يئادعلا نم ترا

 نيب اهلا ءاضق امسنقا م5 * اذف نيفصأ يمعلا امستفا اه

 نيروعاب ءاضقلا حتفا اذا يح 2# كلهم نامزلا لاف م

 نيدو ثيراوم يف رظنيلل * اس 0 نم 0

 نيع درف نه 2 تدف * اند هيلع تاءح دق كن اك

 نب دمحم انثدح لاق ندحا 0 ) تاس ل 0 بدعي و هلوق نم كدضإ لمحف

 نأ يشن ال ثريدحم ناسنا كندح اذا: ربعلا 2 1 لات دا ينأ نا ىنثدح لاق هيوروف َ

 دواد نب دمحم (لاقو) ل يف كي لمع يف وه 0 َد> كطبأ فتثب هنع لد هعمل |||

 هياعهللا تاولص بلاط ىبأنب لعل ضغبلا ديدش ريعلاوبأ ناكلاق يداودلا هللا ديعوبأ ينئدح |
 نم ةامرلا عمقدنيلاب يريل ةفوكلاىلا جرذ هنأ هتتيم بيس ناكو حبق ءابغ نيديولعلا يفهلو |

 هب لحتسا احيبق الوق هيلع هللا تاولص ىلع يف لوب نييفوكلا ضعب هء.سف مهماحا يفاهلهأ ||
 امف هقرغو ماح الا ضعب ىف لتقف همد أ :

 -كسوص '
 اعنت دق ىديس * اعز حنا ين ا

 امطقت دق انثي * ام 0 و

 امج أل ضفلا عج # هله يسوم نا ا

 رصنلاب لمر فيفخ مهأ ربال ءانغلاو لقيصلاز:, فويل رعشلا ا

 مد هبسنو جاجملا نب فسوب اس روع

 3 دواد ندمحم 0 مط 011 هنأ كو ف 2 نمهنأ اقر ١ لق ضلا جاحملانب فدسوب وه

 نب جاجحلا ا ىوربو ه٠ ع 00 و اا بدعدل ناكهناو ةوقل بقلب ناكها حارت لا

 عاحشلا ب بطلا نإ نسحلاو عيينم م نا مم انح ويش نم ةعامج هنع يورو ةقث ثدحم فسوب

 ليموسأ فر ةفوكلاب هؤشلمو هدلومو امتاكلقيصلانب فسونناكو يراصنالا ريفعنباو

 6 لقي صلا نن فوت انل لاق ياشولا حاصنب نر لاقلاق ة ةيش نا ع نع ىدشلا سال ْ 3

 ىلسوللا م .هاربا ىلع لبقأ مث مكل هللا عنص لاقف اب نوفوطي عاقرلا مبدأ أي ءارتشلا لإ
 لاق 6 ّ نوطعا اللؤ نودع آلا 0-0 ا ءالؤهو بئاغرلا كاكا ا لازم : انك هل لاتث |

 5 ادح لاع تفرش ىلع ب ارش دقو يداطا يدود م ناحر# نعول 1 مهاربال

 لاق توصلا 0 هيننآ



 | قونسا كاك ىلإ تفقلاو درا رعش ادهناف اذه ريغ | رمعال ديراوكلو حام نط اذهلاقف

 تاقف أرعش نزولا اذه

 ظ امثع دق يدي س * ا نا ينءاتال

 ْ لهو الام تا ةوأف ًالامامط١اهورقوالاقف اهلع لمثإ لباد ترمصو ندللا كلذب هيف هتينغف

 قرد تلا نينسس [مب داو لك باصاو أ مهاربا لاقف هانمستقاف انبلا

 تح 4 هانغىذلا تورعلا |دهةيسن 0: َِ

 كسروص

 اعدك فل ىدح 0

 يبي بسس

ْ 
 ا
 ا
| 

 ا
1 

 ا ظ

 ظ

 د

 ظ اعرش 1 » 0 ا[نتساو

 ْ : اعقنم توملا اخ 017 ةدحاجحم ترا مّ

 | (ينري>) لمر فيف> عماج 5 و طايسىلاو حرس نباىلا بسني لمرتاسالا هذه ىف |
 هذه لع ذو قدعلا هل دعانب دم نع ةعسلأ ن هللا درع انثدح لاق ىلع نب نسما

 ارا ( يءومال امحاص ناك د كرلا ناو ناحر ال ةقرلاب كاك ا : < 1 الا ل ١

ْ 
 ا

 ا لاق يروباس ود كيس 2ع لاق 5 ىببرلا 0 يزتعلا ىلعنب قا أ

 ا

 ا

ْ 
1 

 نورول ناكو هقب رط ىلع فاح 02 : ىفهل ٠ نو لقيصلانب فاسو 00 ةقرلا د.شرلا درو امل [#

 يلف هقير ط ىف هضراعي ن 0 < لومري قدنلا يف مهيد هن ومدقتب لقلا مها راغص 6 11

 / هلئومرب 2ع دخلا لو وفدسوت هيلا بوق ةقان ىلع نوره ة ةق تفاو قح تقسو 7 -

 تاؤمت هو دنع تما 1طن طب

 ا : لودي فدسوب هب حاصو اوفكف هنع اوفك ديشرلا مهب حاصف |

 ا نكس و ص

 ا انوه لمحت مأ فم ةانلا لمحت انيغأ
 مرسلا م 0 اندلا أ اننا ماد ردلا ما ودقلا ا

 ظ
 ا

 أ
 ا

 انو اة « ددع ىذلا لك الأ ظ

 0 هادف # نوره قرفم ىلع ١

 هل لمأو اندف ينم ندا ىدعا كلك كك فقس دا كب ايحىم هل لاقو هيلا هدي دي_ثرلا دش ظ

 لم أمت ثردحلا ر.طناكو كدب ديشرلاو هتدحمو هدشني هتبق بناجىلا 0 هكر ف سرشب

 اا قلم فيقخ عماج ن 0 تايسالا هده أ ءاج هلا « تاسالا يف ينغي نأ آو لاعهل

 موق اهنف راعشأ هيق هلو طاوالاب اىهاجم اًقساف فاست ناك دواد ن 0 دع لاقو ياشبلا نع

 مضهحشك يذ فدرب مدسقلا لع ا د
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 1 3" و

/ 1 3-3 
 ه مر* مهوب اد 5 0 - ١
 ةمقسارا رحم 90 . ل

 . 1- ادع وحل م م 201111 ]1 01 تا مسكت امال عن
 4 | يدل د 00 اا 1

 0-0 0 "اي ب اذ >0
 . 5 مة وحب 00ج يملا

 مضقلا ىلا راق رهن 4 مرصع جو

 ميدنلاب توصل يَ * مش الف تعرف اذاو

 مر رغلا يذ ةداهش ىلا 4- ه لَقف باحا اذاف

 مح امال ةسمالملا 0 د يوولا كنذلإ عباو أ

 ينعملا اذهيفهلوةروهشمن هو هب هيطاشت هل اماللغ الع دو أك هل قيدصل هلوقيار هشلا اذهو 0 ٍ

 ةزياكم امال تيه ككل 01
3 ٍ 
 ءيماوملا عفن ود »8 هسا نقل ذل |

 هرواسالاءارتن_ه«_.دطاوالا اذه نا :

 هرمشاعملا نحن »* وفصتم هف مهو : 7

 تالا هذه اضيأ ينعملا اذه قف هل نمد

 اديرشطالا ادع دلو «* : ىدشا ىل كردص انك

 اديف هنع نوبزيلا 0 َتهذم جرس .كفدر امنا

 ادبأ 2 هدا نشب # هنا لح 2 الو هين سعأف

 »* اند هار 26 د الو هول#و ةيفصل لك

 : ادغ 0 كاذ نا د هب 5 بطو بخاي نداف ل

 1 ع لاق ىمشاهلا حاص نب 301 نع ةيش نر ينأدح لاق ساو 30 ليعوسأ (ينرخأ] ْ

 ا لاقف نايقلا لقيصلا نب فسوب |

 تاسلقم نع يفك و # يتسفلا نسلشي نولف

 تامّد2 نوعافر 1 نع ىوحأا ذو

 تارطسم بادقلاىفرب 3ع مهلا نوعاقرو 2

 تايردم نك اذا 5 مللندر ةداكقا لعو

 تايس ُق ةمادنلا نهو * هسالفأ ند ريصبف ١

 تناكف دحأ لكل ناقل اع تراضو نسانلا اهاذايتو تاسالا 112. لق
 ا نب ىددع ينري_> | لاق ىلع نب ن._حلا ( ينرب>ا ) فاسول نيك تلاق تريع 8 1 :

 | نم راثد فالإ رقع تهولا رجلا لاذ أذ لاني نحل أ ىنثدح لاق يدآلا 7

 هل ا نعام قولا لاقف رائد فالا هن تبقب ق> اهقرفذ ةندللا ب 25

 د.سثرلاب هل لاقف داقنالا 6 ناكو ءدكل ا هيلا لغذأف هبا يرذلا ارودنم اودجر 1

 ينطعت مل نيتلخد كيلا تاذد دق ني_ئمؤملا ا لاقف فرصنا كلفن ىلع هللا كب ءأ
 دلال

 تر

 و دي



 فخر

 دشرلا كدعضذف ادبأ ءارعشلا نعيد 1 تفر يامر> نّكا هللاوو ةئلاثلأ هذهو 06 اءمف

 مثدرأ امتؤ ىع دق ياك لاقف اذعب مهذعإ ر ظ' ىلا و 00 .ثرلا رظناو اهذخاف اهذخ لاقؤ

 000 1 م يمد ىلاوملا ىلا امطقن 4 فاسو ناكو لة كل 0ك فشويل ريثاندلا هذه نوكت نأ

 نب حف راند الا ةالا اوناه لاهو نيئمْؤملا ريمأ هللاو يا |ولاَعف هل كو. صعد اوناكف

 هللاقؤ * بليز ةفاصرلا موبوهل تدصل #فدوب هدشن و اندعنأ تاه لاف سون ىلع لبقأف

 هنالا ومممأ 1 هلملب قلوب نم نت مدت : لاهو نينمؤملا رب 1 هللاو لجأ لاقفاهف | دس ىلع ا كي 4
 مس م ب سا هيو تاه وو

 هلوق هدشن ا حيدملا عدو كحام نم تاه

 ٍ هس وص
 ْ نالخا اذكهام * نايضغاي وفعلا
 ش نارفغ هل امأ بنذب تيا أ ينبه

 نارحطا هقوفف * بنذ مظاعت ناو

 نابرقلا عفن ول *يدهحتب رقت دف

 / ناعتسملايبلحدق# امىلع تنا براي

 : نالفايامبىذها * ينارتتسلا ىليو

 نينءؤملا ريغ كالوم ناياوه عير رلا نب لضفلا هل لاَقف كليو اذه نالف نمو د.شرلا لاق

 تدم لاق ك.ضغأ امو لاقهياع نايضغ ينال لاقف يطبنا» تاقاك يندشنت مللو ديثرلا ىللاقأ

 ْ كنيطعيل مرحال لاق ينع ءاوطأ ترتس ىت> مدل هراد ينيأ هرادو يراد تمدهف ةل>د

 0 هللاقمأ هنع ءاوهلا 1 رتسدف هنانب ىلع ولعب 3 يب ىق> مهرد فالا : رع كف صامل

 ا رعشب اذه سيل سابعاي عيبرلا نب لضفلل لاقف رءشلا اذه نما وحن هديعل اف كردش يف ذخ

 / ىل ىلاوللا 0 رانيدلا فال آلا ةثالثلا ناكم مهرد فالا ةنالع 9 سعل الا وهام

 أ اواقف لمفأ م 11010 أ لاق الوأ هل سأ اك راند فالا ةيالع هطعأ هل اولاقف نزاخلا اص

 8 هل اةلضمأف يات هيلا اهعفدق انلا ا يف ,تناناالاو هل كرما نافذ اننامضب اهايا هطعأ هل

 ا نولتقت متأو 0! هد لكم 2 لانك كلوش فاسو ناكف

 ا ديل ها

 ةفعرط
 6 ولدوا لوف دع ف: رجلا جلا لتف“ تح
 ىربصاذ تنك و عومدلا برس « يدبع قى ات تكا وا كا عا يا

 يذلا يحي نإ هللا ديعيفهلوةي مك ينب ىلوم نيصخلا نبورمت اها لاقي ةارمثلا نه :لجرل رعشلا

 ٠) اللا أنبا للادبمل ءانغلاو مهمئري هعم هباحصأن م لق نمو قالا بلاط جراوخلا هيمست
 1 يئاشبلا نع يلسولا يرحب يقرتولا قالطإب ليقث

 00000000 ام هلتقمو هجورخو ىحي نرطلا دبعربت رجح



 (ةالر

 ينئادملا نغ زارخلا ثرحبا نب د انئدح لاق فاقخلا ىلع نب ندطا كلذ (نبخأ)
 دبعو ماشه نب ورمعو بعدم نا هللا دبعو ديزي نب دالخو يعازألا دم ىنأ ند

 يدنكلا ى < نب هللادبع نأ يحي ىنأ نب مير>وىنةثلا دواد نب بوقميوىنةثلا دهم نب ا

 ع نأ لق 1 ناكو ا اد ناكو توهرصتل مناك ةيواعم نت ر# يف ذحأ

 ىنب نم تاقف مهبأ نم لاقف ةدنك نم تلقف تنأ نم لاقو يللا رظنلا لاطأف جر يضيق
 كنننع ىدحإ تهذيب ناد كلذو ىرقلا يداو كليح نغابتلو نكت هللاو لاق ناطيش

 يف ةريسو ًاديدش ع هال 0 نرعلاب تيأرف و هللا ريدعت ا لاقام 8 تيهذف

 يبأ 9 اع ريصلا انعس الو رات ىلع ماقملا انل ليام هبال لاقف ةحيبق سانلا

 ىلاو دزالا يف لزم ناكف : مك مع ىفب 1 نيدوك هل لاقي ىذلا ة هكر ا ةملسمو ةديبع أ

 ب مق ال نا تملتسا نإ كلا 5 جورألا يف مهزواشي ةرسعنلاب ةيسضابالا نم هريق

 ةريخ هللو كح |كلع ينأ, ىف 1: لف طاصلا ىلمعلاب ةردامملاناف ليثاف ادا

 هر ىباادلا شوشو ءاخر من« ةداوشلاب صخو هنيد ةرصنا ءاش اذا مهتعبي هدابع نم

 ةيضابالا نم لاحر يف ىروقسلا ةيقع نب جابو ةءيلس ىنب د يدزالا فوع نب راخخلا :

 الو اولغت الف متجرخ اذا هباحا بتكب هونأو جورلا ىلع هونغ توءرضح هيلع اومدقف ||
 ناطاسلا ىلع مهحرخا يذلا نامتءاع دقف ممتريس اوريسو نيحاصلا مكفاسإ اودتقاو اوردغت 1

 ةليج نب مهاربا توةرضخح ىلعو ةرامالا راد اودقف هوءيابق هبادحأ اعدف مطامعال ثعلا 1

 ىحب نب هللا دبع 1 ءادتس 2 8 را مث اموي هوس هوذخأف ىدنكلا ةمرخم نإ ||

 مداق ينا ءاعنُضب هباحصاأ نم ناك نم ىلا بتكف قا بلاط هو.سو هعج رثكو تمرض

 عست ةنس ءاعنص يلا هجوتو يعرضحلا ديعس:نب هللا دبع توم ريغ> ىلع فاختسا مث مكيلع

 ىلع دم نب نآورم لءاعوهو ري ن,فسوب 5 مسءاقلاغاب و نيفلا ىف ةلامو نيرمشعو ٠

 حالسىف ةيضايالا ديرب ج رو لمز نب كاح ضل ءاعنص ىلع فاخعتساف ىحيِنب هللا ديع ريس ءاعنص ]

 ه.قلف ةلتاقملا تمدقت ةيلاقالا امف فاخ و ني 1 ناكل د ىعركسف ب 5 عججو ةدعو رهاظ

 لتاقتال ريمالا اهيا مساقلل سانلا لاقف ليالا نم ابرق نا ة جحاب < نب هللادبع

 مه ءركسعل 0 اليا اومزمءاو اريثك ارش هباحأ ن. اولتقف مولتاقو ل اليل جراوأخلا

 ءامئصا !فاذخو قدنخو ءاعبض . نهد ا رو ركع جرذخ ١ امون ماقأت همس يلا يههو ل.حرلا ْ ١

 هجوف م ماَقلا 0 نم م نيام ىلع نا وح 3 3 0_ نب هللا ديع لقأف لكل نإ كاحعملا ا

 وزجاحم مثةشوانم مهني تناكتف نوهلالهأو ما ثلا لهأ نهفال 1 ةثالثىف ضيفلا نب ديزي مساقلا ْ

 كنمغمل مهين ١ نإ هللاو ديزي لاقذ هل ل نأ ىنأف مما ىفهنذأتساف م ءاقلا 1 ديزبب مجرأ ا

 ىحي نب هللا دبع لقا ةثلثأا ةلذلا ىف ناك:املف نوقتليال نيحدوب اوءاقأو هل َنْذَأِ نأ ىف ||

 ) ار تك ىااغالا ل ريا



- 

 ( هم )
 070 الللي 22 2 222-----------

 | اولخدو هيلع جراوألا مهتلفف قدا ىلع سانلا مهلتاقتف رجفلا عول-ط مم هافاوف

 ل ماقو ل ند دو ياما 0 رف ىلهي مءاقلاو مهرأ 47

 0 عد دار ف ا مزمنا مث راهتلا عفترا ر يت> مهلتاقث ضيفلا ن دب رب نساثلا

 ا تب اها رع نب مساقلا ضيفلا نب ديزي عبتاو ى< نب 0 دبع هعنق مهعابتا حايصلا نبا

 مساقلا لاقف

 ىل(مم لق تاساود_:ماابو *» يتفلاب ندودا لَه ىرددتتل الا

 تاوهللا عاقب برضو نءطب « 1.ياك نيثراخلا نحبسأ لهو

 ةمرخم نب ةلد> نب ميهارباو لهز نب كاحضلا 0 ىي نب هللا دبع لخدو لاق

 | لاقو امهاسرأف ميهارباو كاحضلا يلا لسرأ مت اهزرحاف لاومالاو نئازملا عمجو اءهسيخ

 | الفاجر خفاصخشاوأ امش نا امقآف ءوركم امكيلع سيلو ةماعلا نم اهكباع افوذاك تسيح اهبل

 ' 1| ىلع سوهيلعيتئأو زعو لج هللا دم سانا بطخ نحيلا دالب ىلع يي نب هللا دبع يلوتسا

 "1| ةباجاوديبئة:سوىيلاعت لل اباتك ى ا وعدنان لاقمت رذحورك ذو ظعوو ملسو هيلع هللا ىلصهين

 ٠) 1] يتينالالاللالملاب انيضر انماما نآرقلاو انتابقةيمكلاو انيندمحتو اننيد مالنالا اههملا اعد ند
 7 1| هللاالاةوقالو لو>الو انروهظ ءارو هانذتو مارا انمرحو الياق انتهي ىرتشن الو اليدب هب

 ع | لول ركلا برش نمو رئاك وهف قرسس نءو راك وهف ىف ن٠ لوعملا هيلغو ىكتشملا هللا ىلاو
 1| يدتقم ران او تاك تاياو تانب ضئارف ىلا وعدن رفاك وهف رفاك هنا ىف كلذ نءو رفاك
 3 ديعولاب نيقيلاو برلا ديحوت ىلا وعدبو م 5 مخ لدع دعو اهف قداص هللا نا دهتنو 8

 / ةوادعلاو شا ةيالو لهالةيالولاو ا يمذاو فورءملاب ىمالاو ضئارفلا ءادأو دعولاو

 011 لض ل العد ملالعأ نم م اياقب ةريذ 4 3 هل هللا كر 0 0 || اه أ هللا ءادعال

 20010 نب ةادعماقأو اواق 0000 رمل ا

 1 0 هعمح 2 06 || 0 3-6 و 7-5 هرناح نيايو مويف ةريسأا نسح يد 0 يد

 ْ 1 8 مق 0 - 1 ّق 5 6 هنعمل ىف ةكم ىلا حابصلا نب ةهرباؤ

 نإ د>اولاد..ءاهءاعو ةيورا 0 اهءدقف 3-1 قا راتملا 4 ىاو ماكنا ا ادعاب هدول و سانا

 | اذو ند ) انندحو) مهلا هر 5١ ل ا ْن ؛ دلا> ن , هللا دع تنب 1 كلما ديع نس ناماس

 ١ : اننثدح لاق ىب ةعلا يدع ١١ سام ءاا 0 لاق ىربطلا 3 ل د22 00 أ رم مضل

 || ىأرمأ لوأناك لاق نيدعاسلا 8 0 ي- وو 0 لاق ىقىفر اوعلا يس وو نإ نوره



 ةنس لك يف يناوب ناك هنا ءرصلا قغا نك ىلكا + ألا تا ا :

 هللا دبع يفأو يتح ةنس لك فاتخمي لزب مف ناورم لاو دمع نب ناورم فالخ ىلأ وعد 35

 0 امالك عمسأ يلا لحراب هل لاقف ةئامو نيرمثعو نام ةئس كلذو ةئنس رخآ يف يحي نبا |[ 3 :

 تومهرضح درو قد هب جرن يوق يف عاطم حر يفاف ىعم قاطناف ق>ىلا وعل : كارا 3

 لماعهللا دنع نب 3 ماس نإ ندع ةزمح وبا أم ناك دقولاق ةفالخلا ىلع َه زحوبأ هعيابف : د4

 ريثك -- هل 5 ه 1 روهظ 5 اف اطوس نيعبرأ دِلُخ هب أَ همالك ضعإ 0 ندقملا ىلع

 عسأ ا ماع لسقملا ماعلا يف ناكل 1و لاق 0 ل عج م 0 0-2 ناك ىح 2

 مهو حامرلا سور يف ةيم رح دوس ملامح | ءالعأ ا 00 ل سائلا ل نررشعو ١ ف

0 
 أمهمستف ورع نب هللا دنع نب دمت و نسح نب هللا دبع هيلأ م دش اوند اماف ا ْ ١

 اع ينأ املف مكبو اند ةيدهلا دكه يذق نكلو 0 َىَقَر تءطق ولو 55 كك 1

 مح ينال كم ىلحو دحاولا دبع رفن لوالا رفثلا ناكاملف دحاولا دبع اودلتاف او :

 نيح ساللا عزفف ةئامو افا 5 ا اوناك مهنا يف نءادملا ركذو اذه * لاق اذكه ةنامعتس |[

 مهم ىربتلاو ناوسم لاو ناورم مهنالم م هوربخأف مكلاح امو م كلام مه اولقو مهوأر

 ةيدها ىلإ مهاعدو مس موملاو و ةئيدملا 3 ذئمون وهو ناماس ا هيلو ديع مهاسارف 1

 > ضعل ند موكعإ نول“ 1 اهي 6 ئئ لع موحلاصف - هيلعو نأ اند ن نحيا ولاقف : 2

 1 8 0 !ان دحاولا دبع عفدو ف رع ع ىلع اوةقوت دعا ن رم اوحيتساو ريخالا ر هللا سانلا . :

 ةلكأ الا اوناكام جاحلا ب اع تاح ولو مف تالتحأ نك 1 دحاولا ديعإ اولا يي :

 دع ثعبف ناطاس || 5 لا ىم نم كبامثلا نرش ةزح وبأ لزق نار!

 0 هللا دبع نب دممو 00 ىلع نب نسع نإ هللا دنع ةزمح يبأ نما دحاولا

 ينأ اصم مويقأ ب كاعد نوف ند اوند املف مهلاثعأ نم ناكر ىفنعرادع نام

 هطبر دق يناوطق رازا هءلعو اسلاح هود حوف ةزم نأ لعدم لذدف مهوذخأف ةزح

 يركلا اهدعب هيلا مدقت مث امل ةها ا رطل امههو>و يف سع هلاستنا املف

 2 اند رام" هللا 0- لاقو | هوه ودو قف مسنو اهيماع نش 0 هلاستنا | ملق اهمسأف يرخفلال

 كيلا اندم نكلو ا نيد لضافتل كانئخام' هللاو نسدح ا هللا ديع هل لاقف - أ ريسإ ا 3

 لاو هب سيخم وأ دهملا ضقنن نا هللا ذاعم كاقو ةزمخ وبأ اسبلع لقاف ةعاسلا هل نإ

 ع

 دحاولا داع م يب نانا يئياللا ةدءاط 51 باوقعل يدع و نومه لاق لاو ريغل اهل>دف ١

 هن 00 م نعال 4 ١

 دحاولا دس.ع رفف هلالا نيد * اوفلاخدق ةباصع جيجملا 3

 ْ رمل صفح نب ور# نب هللا دعو رك ؛ يبأ نب دمع نب مساقلا نب نمحرلا ديعو نام



)٠٠١( 

 دراشلا ريعيلاك طبخي يضعو * !ب راه لرذاعاو ةرامألا كار ظ

 (١١)دلاولاق رعب هقثالخ تّدصل # هما رب هدلاو ناك ول

 يف مهدازو ثعبلا سانلا ىلع برضو ناويدلاب يعدف ةنيدملا لخد ىتح دحاولا دبع ىضع ما

 اا و ناكلا شايل نب ىلأ ةريضوبأ كاذب ينرخحأ_نورهلاق) ةرششع ةرمدع ءالسلا ١
 لمحتسا دحاولا دبع نا اناأ ا ريغ ىنثد>و نوره لاق يمسأ تو مث لاق ْ

 ةرو>لم رزح مهيقلة ركاب ناك امافاو> رثن سانااىلع نام نبورم ن.هللا د.,عنب زيزءلاد.ع

 هبت وجا تحن تيم عرفي هب جح »+

 ضايحلا تناكو مويلا ربنملاو رمصقلا ةيحان ن م ديدق ةيرك ا اليل اهولزنف اديدق 00 يح

 نلصطفلا نه مولع او>رخ دوق موقلا الاموعرب 0 برود بادب اوسل نورثخم موق لزق كان له

 ةلتقلاتنأكو مهولتقف مهلع م 8و مم روع ىلع ة زرحابأ ت 2 زد كن ١سانلا ضع و و

 نورهلاق سابعلا لاقريثك ددع مهنم بيصاق ودل ناك بوتان ند < وناكمهو شير ”ىلع

 يذلا هللدطا لوق. ن علا 0 لدحر كا اظن 0 نم المكر نا انباحجأ صضعل ينربخأت

 أ لز نمّنان اظت نشر ة تناكأف انيديأب م ملذأ يذلا هلل دج اهيا هللا 3 هب رق لق يف ع رقأ

 ًادبنرم هال يد هرقلال اقف ةئيدملا ل نالحرلا ناذه ناكولاق يلع دزالانم نامع ىلع

 لاقوالتق يح الئاقف مدش ينب يأهنال لاقم |(هالقف 249 امملع ا 2 لاق نياحرلا ناذه |

 اوراس مث جورلاب سانلا مءاشتو عرلا رسكناف ةرهسب مهؤاول قاعت قرقعلاب اوناك اماف | وضُف

| 
 ا
ْ 

 7 . | راصنالانم لجر مالكلا هنب|عم ماكتملاو ريب زلانب بعصم نب ةزمح نإ: ةرامع يثرقلا نادل

 1 الف حاونلا اهميمح ىلع متت ةأرملا تناكف مهالتق سانلا يبو ةنيدملا ىشيحلا لالف درو م * لاق

 3 هذه 0 يندشنأف 5 اهدنع ىتدب ايؤح فرصتنتق اهم. لتقع ريا اهيناي ا نا

 ا ْ يافع ملل هموت نجا ورزطا نينلاددق لتقف تابإلا
 31 داحتأ ءاحطيلاب سراوف ىلع * ةمفاث ريغ فولو يسفن فيلا

 35 داسلا ٌتَرْلاَو ىماخ اهائباو * امهنب هللا دّنعو ؤورمعو ورمع
 00 ها 2] نم ردي :ناونم ىلا ناملس: نب دحاولا دع بتك هزبخ يف ينئادملا لاق 2

 0 همي ةئيدملا لل هال كو ناقل دعا رع ١ ني ريرملا يع ىلا ناووحا كف طل
 راحتلاو 0 و شار ن“ 00 رنفالا ع 2 0 ةكم ىلا شحلا هبح 2

 1 0 اقوا نك نم 0 لاق م 3 056 0 2 جراوخلا نا

 )0 ىلأ نريسأل ان رفظ نا هللاو ىلاعت هللا ىعأ يف اونهاد موهكلو ءالؤه نما[ وكلا فئاطلا

 | عجر سانلا مزهلا املف فئاطلا لها يبس ينم يرتشي نم لاق مث مهنيسنلف فئاطلا لهأ

 | هلزنم لخدف نيمزوملا لوا يف فئاطلا لها يبس ىنم يرتشي نم لئاقلا لجرلا كلذ

 لصالا ن م طقاس تيلا اذهو )000

 دلاخ نمةفىعو نوهولا الا 2 ةلع نم هبامو لاتقلا كر



 اموأ قدي هلوق 0 موش ملو امهد قاب قاف اط لاقف باب 1 ىتاغأ 1 لونا كاراؤإ

 نب رمينب زيزءلا درع ناكو لاق قاب قاغ كلذ دعب ةئيدملا نها هيقلف باللا تقلغاف هدب اهلا |[

 هب ب>رف يحاعلا نا داعس نإ ةنتعا للا ها هب رذ ةفراحلا 0 شا ضرع زيزعلا دبع

 هللاددع نب رمع هل لاقف هيلاتفتالو 4ك 0 ريبزلا نب بعدم نب ةز# هب مو هيلا كدضو ع

 | خيش كب سم هللا ناحيس دي-| نب دلاخ نب هللا دبع اتنبا اهاما هتلاخ نبا ناكو عييطم نبك 3
 هتفطالو هيلا تكحضف ةيمأ ىنب نم مالغ كب سمو هملكت ملو هبلا رظنن لف شرق خويش نه

 هسرفبكن و مزبنانم لوأةسينعنب ةيمأ ناكفلاق ربصأ امميأت ملم نامجلاىتتلادق ول لاو ان

 رجغاعل ينا ةارسشلا نم بطكالا هذه يسفن ترجح نيل هللاو اما ترحاي همالغل لاقو 0

 لثعو لتقيتح بعصم نب ةزحذئموي لتاقو ||

 رداق تئشاذا يسفن سمنذالا ىلع * هنذإب ريمالا نض اذإ يناو

 6 لع فلختما هلا يدنا نها كاينإ ةرخ انا غاب 1 داق كيلا دامح نب ىغالل ر 5 0

 ١ ِق مهافا و يتلا ةليالا يف ناك املف ةبقع نب ماب هتمدقم ىلعو مهلا صخشو حابصلا نب مها د : ١

 نامعنباىنغلبامف مهزيمأوادغ مكموق وقال مكن اهباحصاللاق ديدقب لوزن ةئيدملا لهأو اهتحيبص |
 0 5 ءاع هللا ىلد هللا ل وسر ة ةئسلدبو ءافااةريس فالاخ نه لوا ا

 | عستل سيلا ةادغمهحبصو ريصلا ىلع مكسفنا !ونطوو نارقلا ةوالتو ىلاءاهللا ركذ اوزكأف ّْ
 كح ولاق لاغ وهلاقافلعانغب | همالغل نيزملادبعلاقف:ةنامو ليئالث ةئس رقص نم: ن واخ عسيساوا |

 | اك ارنيثالث يقف مهانأف م هوعديل ةيقع نب جلب ةزحوبأ مومأا لسراو ىلغا اد ا اوبلا 3

 راجو مكملظ نم ىلا ري_ذل انليبس انا اولخ مهل اواقو مهنع اوفكي نا مهل سو هللا مهركذف |[

 ناهللا ادعالا ولاقو ةنبدملا لهأ موهتشف مكلاتقدي رئال اناف مكباندحا العلا مكيلع ىلا 0

 اا ضرالايف 0 نحنأ لا كدا 1 جداو 1٠ تلاقف رألا يف نود ' مكعدنو مي : ْ

 ملنم اوملخاو مكسفنال اورظناف؛ ىنلإب رثأتساو انلتاق نم لئاقنو داسفلا لهآ كلاش ظ
 هل لاق“ قملا لأ اونواعو رسلايف اولخ داو هللا ىصع نمل ةءاطال هناف ةعاط هل هللا لع ||
 م6 دتقمو مهران 1 عببتم | 0 ىلق هنم نوءلسملا يرب دق لاق نامع يف لوقنام زيزءلا دبع |

 لاقف هريخأف ةزج ينأ ىلا عجرف فيلا الا مهنيبو انين سيلف كبادحا ىلا جراف لاق ظ
 لهأ نم لجر يعرف مهولتاقي مو خفق لاتقل الحب يع مهولتاقنا ل فك
 اوامش 0 دقف نآلا م ًافةزمح ولأ لاقف واح رحل مهسإ ةزخح يبأ ركسعيف ةئيدلا

 العا بكل م عنيطم نب هللا دبع نب معا ربا عم شير ةيارو ضعبأ مهضعب تدنو مملع ا

 نانا ف ةشذدح نإ مهلا يبأ نب رذص نب ريمض ممم ىلع ناكو مهوعبتي مف ةئيدملا . ١

 هع زه مههزوف ةزح وبأ مولئاقو ةقأرلا اورك يت اددعبب من 2 مْ الياف اولماقفا لح ا 4

 مع 2 53# - 5 2 07 0 ١ ةتيدح 1: 7 7
< :. 

 ١



 ىلع ففذأو ربدملا لتقأف مهم ىنعدوأ موقلا عسنا نيصحلا نب ىلع هل'لاقف ةيقإب مهنم قرن
 لاقق ءركنامءالؤوه نم تءارث ادغ كؤاح دق واف مأشلا لهأ نم اًنلع رشأ ءالؤه ناف جيرملا

 دلل نإ لعاش# يقالطا دارأف ءارسا ينم ةعاخذخأو انفالسأ ريس فلاخأ الو لبفأ ال |

 نولتاق, مهو اورسأ اهناو باره مهو اورسؤ, مل ءالؤهو ةريس نامز لك لهالنا هل لاقو

 ىأر اذا ناكف مهب اعدف لالح مياتق نآلا كلذكو مهلتق مري مل تقولا كلذ يف اولدق واو

 00 0( لاَقق هيف نابع نيو رم نب هللا دع نإ دمحم ياا ةقاطأ راصنالا نم الجر

 | ةواذحامو يرق هنأ رعالينا مهنا لاقىلو اءاذ هةاطاف هل اودهشن 3 :ءراصا الا لأ و راصنالا

 3 الحر نيثالثو نيمو نيفلأ ديدق ىل: 3 تغلب ولاق هت -ةلطأ دق ل راما م اذه

 ١ ةامعس هدام وملاولئابقاا نمو نونا راصنالا نمو الجر ن اوصال هناساوأ 0

 | نإ ةخَمأ ذدئمَون لّدقو الحر نوعرأ ىزءلا دبع نإ 00 ىب نم نشيرق ىلك ىف ناكو .لاق

 | يمسذثموي لتقو لتقين> لتاقو ادحا ماكاف امنقم ذئموي جرح ناّمع نب ورمع نب هللا دبع

 يف اوا_>دف برح ريغب ةئيدملا جاب لخدو سنا نب كلام هنع يوري يذلا ركب يبا ىلوم

 ور* ن هللا ع نع 02 وا هتطرش ىلع ناكو 1 ىلا 2 ونا عجرو مع ككاو عالج

 | قارعلا احاب نءلو قارسلا هللا نعل نولوق, ةنبدملا لها ناكف يدع يتب نم ةقارس لا نم

 مهكسةنيدملا لها ةحتان تلاقو

 هيلاحر ديدق تافا # هبلامو نامزال ام

 هاللع نك 0 نيكي 0

 هبواعل | تالكلا عم ءتا# واذ اذا نك 0

 ْ هينالبأ ام ءوسإ د#_ دق ىلع نيسالو

 |١ نيصحلا نب ورمع لاقو هتقبط ضعب وا سيوطل نوكي نا هبشي ميدق جزره تايبالا هذه يف
 ]| نع شفخالا اهددشناو اهايا مهاو>دو ةكم ماو ديدق ةعقو رك ذب م ينب ىلوم يفوكلا

 ٠ اهاضفيو اهديجتس ناكو اذه ورمل كمثو لوحالاو يركسلا

 بفكاستملا كعمد قباوس يرع * بزاع كنع سيل كمه لابام

 بئاد مث كب رست يرجع #“ ةلمع مودحللا 3 تسو

 ير امةأرسشلا بن نم ضءامل * ةهادب 'ىجي نا ةيللا رذح

 قلاطا رهن ناوتايوشلال ع

 بتاللا لالا عم كيسحلا ءامأ

 +» اسنلا جنش ادعال مهف د وقأف
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 بيامو ةيربج ىلا اروب © ارششمميموق عمج نم هب ىىرا

 * هب وومهفلاريص ةث يف

 براش نملهلوقتنونملانسأك * انتيب امفو مهو نحن رودنق
 براضلا ضيفملادب حادقلا فل



 و لال

 بضاوقلوصتلاةفه مو رمش 0 نهب ريشنو مومق بأ لاظأف

 بئارب نيبو اهر نيب ءالخم ةنمط تلاح نحن كلذكاذب
 بهاثلا تايكشلك ناش اةط اهر ومان ير 20 ءاقوح

 تضاعلاجاخعلا ت <« ىناضف> يف 6 لامقلا قد اط ىوها

 سا اىدلنوتملا وست

 د

#« 

* 

 نإ

 ه ضا 10 وأ 0
 بحاصلا لمف سئيلو مهاذهغل # اورش مهيمص ةقا 31 8

 بطاوح فك أ اهر 1 أران 3 كيناوعإق ناك نيه وأتم

 2 عكار نك مهارتف مهاقلت

 #« هناريبع يرتع عراوق ول

 8 ةطا رو. هال
* 

 يعانى" عرفت كح اشو
 بااحلا ءيرملاي يم اهدودف

 تئادم لياحلا ًاينلايذ عدصال ْ

 بياطا ءايقتأ مراكملا لصخ * اوزرحا براعملا نم نيئربمو 0

 بحاو>و فنا ةايظلا دح * اورشابو دالجللمزأ م وع

 بحاللاق ب رطلا مدة مهب يصرف ٠ مبا تار 1 عهرومأ اوطان '

 تالت نوطتلا قل لع دس هم 5 ديد قاح ىل. رسمت 1
 تناح نع اناح اهادع ىف هدرا تر متادق ْ

 انشاد ةيقرلوتلا دل 8 ان ىوحو ان :عأ يحن

 براقلا ماعلا ةدراو نكح « انطق ذك نسا ندرو يتح . 0

 بهاذلا سماك مهكرت الا « ةيريج يأ ىلع نيتأ نإ ام

 كان« تقلع دبأو قاف © ممءاه نم اهل كرتعم لك يف
 بئاجمب اماعقو نع كريم « اهتامقو نع ديدق موب لئاس 1

 لخد مهنع يتدع نإ ؛ ساعلا نع يربطلا ريرج نب دمم ةياور يف يسو» نب نوره لاق

 ربنملا قرف, 1 ا ىلا ناما نب دحاولا دبع يغمو 2 نيثالث 3 بس ةئيدملا ةزنخ »ا |[

 للا رمعل متأسأف ءالؤه كتالو نع 5 انلأنب ةنيدملا لهأي لاقو هيلع ىنثأو للا د9 ١
 مارا لاما نولحتسإ له ءكانلأسو م متاقف نظااب نولتقي له كلنأسو لوقلا عيل

 ا 7 اوحتتب نأ“ هللا مهدشانتف ملاو نم اولاعت مكل اناقف من ماقف مارحلا جرفلاو

 || مهاقلن متأو نح 0 مكل اناقف نولمفتال م 0 نوءاسملا راتخيا مكلعو |
 500 ةلخأ 0 تاو" هيلا[ اة نيف معقل نع تان متأو نم رمق

 مكانلتاقف م-مود انومتاتاقو منيا ناف م كك مك مسقلو مكين ةئسس ىلع ملا 1

 كالأا 2 ,ع نب ماشه لوحالا نامزأ يف 2 06 هأب مكقحمأو دا سبأ |

 يكف مكنع 0 عطل نأ هنولاسآ هبا مكر مرا ىف ةهاع مكتباصأ دقو |

 اريخ هللا ءازج الف اري هللا ؟ از متاقف ارقف ريقفلا دازو يف ينغلا دار م 1 اهمضوب | ا
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 ْ ا ه0 تح عرج نا كر نب حب يرخأو نورع ل أَ هل الو

 ا و ارشأ انلاومأو انرايد نم جرخ ملانا ةئيدملا لهأأي نوءاعتأ لاقو هيلع ىنثأو هللا 0

 | انياع تقاض طسقلاب مئاقلا لستقو قلاب لئاقلا فنعو تاطع دق قا حيباصم نار

 : ١ هللا ىعاد ايي نأ ىقأا مكحو نمرلا ةعاا ىلا وعدل انعاد اًنهعسو تءحر ع ضرالا ا

 | ريب ىلع ام رفنلا ىش لئابق نم انلبق ة اذ ضرالا يف زد سيلف هللا يعاد بحيال نمو

 ' اناوأف ضرالا يف نوفمذتم نول.اق اد هاو افا كور وانح مهسفنأو مهداز هيلع دحاو

 ةعاط ىىلا مهانوعدف دب 4 مكلاجر ان قل مث اناودأ هتمعتب هللآو ا هرم هذ انو

 رمعل ناش ناورم لاو قاورا مكحو نالهي_ثلا ةعاط ىلا انوعدو نآرقلا مكحو نمحرلا |

 ْ | رك مترف ناطيش ثلا برض دق نوفزيو ,نوعروم اولبقأ مث دشرلاو ىغلا نيبام هللا |

 | قاور 3 ' دنوم لكب بئاتكو بئاصع هللا هاه لكاو هنظ مماع قدصو هل>ارم مهمامدب |

 اورص:ت نا ةنيدملا لهأي متأو نولاعبلا هنم باري باسل مهاحر ترادتساو نار ترادف

 ام عوقد رودص فشيو انيديلإب وأ هدنع نم باذعب هللا مكدحس نواره لآو ناورم ١

 الا مهم ن 7 سانلا ةنيدملا لهأ اي ر أ 017 1و لوأ ا مكلوأ نا ةئيدملا لهأإب

 ١ | هللا نأ د جدل لها اي 1 اح ١ 00 كلا لهأ ن ارفاك 1 ْ

 ْ ةئدملا ل اب برح انلو ودع هلل وهف امو ' امع ايا 5 3 قوف اسقن فاك ىىلاعت ْش

 0 ءادق فيسضال هي>ح : ىلع يوقلا ىلع هباتك- يف ىلاعت هللأ امض رف ا نع ء ينوريخا ْ

 ظ 4 بيف نولوقتام هبرل ايرا# ارباكم ةسفنل اء,عمج ذخاف دحاو مهس الو امم هل سيلو عساتلا

 ها بايش مه ملاق ينامسأ نوصقتل , مكذأ يف غاب ةنيدملا لهأ هللعؤ ع هن واع نتكو

 الا هسو هيلع هللا ىلم هللا لوسر بامصأ 1 لهأااي مكحيو ةافج بارعأو ْ

 ا ْ لطايلا نع ةليقث يع رسلان 2 ةضيضغ ماب امش يف نوامك . هللاو ابامش انادحأ باش

 : ا مايقو مهلالكب مولالك اوطلخ دق ادمأ تاهل 1 ادغ توم 12 اوعاب دق ماا

 1 ا” اوقيذ فود ةباب اورم:املك نارقلا ءازوسأ ىلع مهبالصأ ةينحم مهراهم مايصب مهليا |

 )000 | دق فوسلا ىلا ًاورظن املف ةنطلا ىلا اقوش اوقبش قوش ةياب اورءاذاؤ رانلا نم
 تدعرأو تقوف.دق ماعلا ىلاو تعرشأ دق حامرلا ىلاو |

 ْ |ردكتسا توملا قءاوصب ةببتكلا

 اعل يبوطف ةستكلا ديعو دنع هللا دعو اوفختس مو هللا دبعو دنع ةستكلا ديعو 0

 نم مو هللا ةيشخ ند امحاص اهب ىب املاط ر ءاط راقنم يف نيع نه مف بام نسحو ْ

 | اوه يلوق لوقا ادجاسو امك ار اهحاص اهيلع دمتعا املاط اهدعاس نغ تنس دق دب

 ' نوره ( لاق ) بننأ هللاو 2 هلع هللاب الا قذ# عن :.ه هللا 0 ا



 01 ن 6 >4 ري اجر

0 

 رفاك وهف رفاك هنا كش نهو رفاك وهف قرس نمو رثاك وهف 0 وش

 لها يف ةريسلا نسحا دق روب يدح لاق نوره لاق ع بهذي كبأم نأف 3 6

 مكيفنيدلا مسر ترأر ىلام ةسنيدملا لهأ اي لاق مث هيلع ينئأو هللا دم ةنيديلاب بطخم ةزمح |

 تس طن از الح مكيف تيلب دق هةدءح هلا نم نورقشألو ةظع هياعنولشال ةسراد ا 1 أيقان

 كواو ربعلا م 5 كك ذأ اقو رءم هربيغنم رك 2م هقو ر حف نورت يي مكدلع ا

 مكبولق طيشل ةلغغيف نهال ةرهغيف نيهاس مكعامساامعتءصو ؟راصبأ 6غ تدمع رذنلا م ََ

 ند ةوسق دكا وأ ةراحطاك و يف 6 نو اروفن قا نع امداز ةظعوم اهملع | 2

 هللا يش نم اعدصتم ًاعشاخ هتيارل ليج ىلع لزنا ول ىذلا هللا باتكل نات مل واةراجحلا |[ ١

 ابلاغ يش لكل لعج دق هللا نامكب ولف تءقس اذا مكنادبا ةحص مكنع ينذلام ةنيدملا لها اي | 3

 اهل نادبالا تناك الم بولقلا تلام اذاف نادبالا ىلع ةيلاقسولقلا لهو هما عطل و هل داق

 ذاشو ةسينلا ةوقو هللاب ةفرعملا الا امحدعصل الو امدءعصبألا اهاهال نياتال بولقلا ناو 5

 ءادعالا 0 هنا 5 هب 2 0 َتَ امل ساو 0 هللا لوسر يوكمو ةرحولا

 0 0 هللا 0 0 ءاحر 00 لحاملا ىلع لج وا

 0 هللا اور 1 هم لارا يذلا 1 2 هورمصأو مو هيلع هللا ىلد هللأ لودر :

 رخو ار نأ نوك رت 0 ند 82 نهو مهؤانبأ متأو نودافملا مه كئاوأف

 ءاوم الف راو تدر ء ؟ ادرأف ىوولا م أ ناذآلا مد بولقلا يمحج مهلسلإ

 0 سايل اوظةيثستف مكظنوت او اوريدتع كلطمالو اورددزتف مكرج زن نآرفلا

 فش و مهلا ميذتحا الو مهيدو مظنح ل مم ريسل متريماه م كام أاوذ» موق ن. متا ش

 اماوقأ نعل مث لاق مكنع باذءاا فرص فك اوي دععل تلاع لك تضرعف مهروبق مع []

 ةلاضف نأ لعد> 7 جرخأو مار 4 يبأ نب هللا دبع نب دوأد يف :”دب>حو نوره ( لاق )

 ةفخو مهانس 1 هباخأ نو..ىب ةئيدملا 55 نأ هغاب ةز 3 3 ا اذهب ىوحنلا . وي

 دمت ف 17 أسوق ب 02 وهو ط. اغ ءاسع 1 دعو رع ل 1 مع كلذ هغابش ميالحأ 2 '

 يناغلب دق ةسئردملا ل اب لاق 5 هلاو م ه.اع هللا يل هدب ىلع ىلدو هيلع ينثأو هللا

 محو ماب دا تلا مكلوةع "0 فو ع بفيضلا أ ردم الو و يناحأ يف م ؟تلاقم

 )١5 _الاغانيه  نورشع (
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 هيف هل عرشو نأسلا هسبف هل نيبو باتكلا هيلع لزنأ ميسو هيلع هللا ىس هللا لوسر نا

 | نم ماق من ةهمش يف 5 سمأ نم مكعدب مل هيلع يذلا يذأ دقو محو هيلع هللا يلد هيلا هللا هضنق |

 هنع ةمالاو هيلاهللا هضيق يح هللا ع يف ر.شو ةدرلا 1 لتاقو هتنسإ ذخأف 7 5 هدعل |

 ا رهمو دانحالا دنحو ةييحاص ةئلنا داو 0 هامل قلو م هن رفغمو هلعهللا ةمحر نازخضر

 رجا يف برضو هعارذ نع ريس>و هقاس نع رءشو 25 نيد هحسقف ءيفلا يجو راصمالا

 هللا هضبق قع نوصحلاو نادملا حقو مهدالأب قف ودعلا انغو ناضدهر روش قف ماقو نينا

 نافع قر نام هدعلا نم يلو 5 هن رفغدو هناوضرو هيلع هللأ ةمحر ناوضذر هذع ةمئالاو هلا

 2. ليح تبراط_ذاو الوأ 8 7 اكاد ا مْ هييحاص ةئدسل نكس تريم يف لدعف

 | اوضمىقح هنع هللا اهادبأ ةريرسس مهنه لجر لك رسأو هسفنل "ىرما لك اهلطف اهدعب نيدلا

 بارعالا نم فاجو هيما نباو لو هيلع هللا ىلص هللا لور نيما نايفس 0 نإ ةيوانم

 سيشل ى

1 

 ْ يغلو الود هللالامو الوذ هللا داع - رحلامدلا كهف قب ء.اط فاو“ با زححالان ةقو

 ْ ملمفو. هب هللا لمف هلدسل ىغ» قد هي ع اع لمعو مار +ا جرفلا نحو الغدو 0 2

 لانو فلا ديزيو دويطلادبزيو دوهفلاديزيو روةصلاديزيو و ديزي ديزي هنا هدعل ىلو

 لعفو هي لمفو هللا هنءل كلذ ىلع يَح» قد د اع دعو درقلا مدانو ناهكلا عباو نارقلا

 يفق ساف هنيعل نباو هل او -ودهيلع هللا ىلد هللا لودر نيعل ديرط مكسحلا كك اور كيو 7

 يلسهللال ور ءادرطةنمالا تدب لهاهدعي ناو يم وتب اهلوادن مث هءاب ا اونملاوهونملافدح رفو هنطل

 مهم 0-0 كلذ ثرولو 01 هللا دابع 00 7 هللا نيد --- دلك أ هللا لام

 ظ اديس يض٠ تح 2 زو دك 0 مهن 32 دقو

 اا 0 ما ريغ هيفس فيعض مالغ كلللا دبع نب ديزب ىلو مث رش الو ريم 0

 اذنعر مهم من 1 ناف لجو نع هللا لاق دقو هدشر سناؤي مو هذشا غاي نيس 05

 أ نكن راوهلك كلذن 8 مظعا ايان اهحورفو اهءاكحا قف دهم ةمأ ماو 3 مهلا | ومفداف

 نسل مارحلا 50 لك 07 مارألا 0 هحرفو ةئطب ا امافع هللا دنع كالذ

 ا - اهاح ريغ نم تذخا دق لقاو رثكاو رائد مل ا.ماها ىلع امءوقو.هل تك دق نيتدرب

 ْ هللالحي ملام ل>تساو راعشالا|,يف تقلحو راشبالا اف تبرمضنا دعإ اههحو ريغ يف تفرمصو
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 ناطيشلا ريما ع هنايثفتهلامشث نع ةمالسو هني نع ةياح سلجم مث لنص ينلالوطاط دسأ ١
 هنو هحور تطلاخو هيف 0 تذخأ اذا َقَح أمسعل عن 0 حارمصلا را برشاو )

 | راف م 0 نال نانذأ: أ لاقف اهملا تفنلا مث هب هيتا> قرم هلقع ىلع امروس تءلغو همدو ]]

َ 
 كااولما لاف مهريسو مهلا اور مانو 0 مث هللا كدرب ال ثيح هللاةثءا ىلا رانلا ىلا

 نا نوريو ىدولاو ةلالضلا ند كوقر 35 8 قل هلل نوموش ال الاهح امافط اموقو ةعا

 نو.كحم ةربايحلا نطل مهشطب 4 ةيونر طاسآ هيف اوطاستو ىمالا او 4 م تالا هما

 ةنوخلا نونمؤيو تاءافشلاب دود+لا نولطعيو نظلاب نوذخأ,و بضغلا ىلع نولتشو يوهلإب '

 كلف اهمضوم ريغ يف اموعضنو اهضرف ريغ ىلع ةقدصلا نودحأبو ةنامالا ىوذ نوصقشبو

 اوسيلف“ ةميشلا ءذه نم انناوذا امآو هللا مهنا مهونلاف هللا لزناام ريب ةكاملا ةقرلا

 ذ نم مبانقلخ انا هباتك يف لاق لجو نع لآ تممس نكل نيدلا يفاتاوا
 نوءحربال هللا ىلع ةيرفلا تذلعأو هللا تادكي تنهال ةعيش اوفراعتا لئاقو ابوعش ؟ انلمجو ١ ١

 اودلق دق باوصلا ةقيقح نع شيتفت الو هقفلا يف غلاب لقع الو نآرقلا يف ذفان رظن ىلا ا :

 ناك اع مهل هلوقيام عج يف ءوعاطاو هومزل بزل ةبيضع مهند ولمجو هءاوها شل
 ةعاسلا لق ثعبلاب نوئمؤيو  يثوملا ةمحر يف لودلا نورظتني ىده وا ةلالض وا ادشر وأ ْ

 هبون هيلع يوطئام سال لب هتيب لذاد يفام مهد>ا 5 1 وا ا لع نوعدبو

 جرا نوفرعي الو اهب 6 نولعميو اياها ىلع 3 نومقثي همسح هيو وأ

 كتلاقم يف هاب دقو نودتش 5 يهاذم يأ 1 2 ةددمملا لد 0 0 2

 ل 000 هللا 0 نا ناك لهو مكحيو مهنا ما مس 200 ند هود. امو ينادعأ ' :

 رنثلا نع ةطيضع ماتش يف نوليكم هللاو !ايش انادحا الا ريا يف نوروكذلا هلآو سو

 لداللا "فود يف 2 2202 مهلجرأ لطابلا نع ةليقث موسعا 33
 7 اكو اقوش يب هللا ر 5 نذ ةياآب مهددأ 2 ملا ءا٠ زجأ ىلع مهبال-دأ ةينحنم |

 مههاج ضرالا 20 0 مح رفز ناك افوذ قبش هللا 53 نه ةباب

 نم ةقماطملا ةل> ان مهناولأ ةرفمسم نانإل كواكب لنألا نول اولصوو مسيكدو :

 دوق هللأ 42 -ءول نوركتم هللا كاوا نوذوم ةءاع ءاضنأ ماي علا ةرثكو مايقلا لوط

 تعرشأو اهماوس تقوفوا مو ا تومأو نائدمت هلا كود اذا يت> ا ورش 1

 مهرود- صو موههو>وو مكر فورا ةابظو ماهسلا كئاشو ةيدس الا اع ثاوقل 2

 ءامدلاب هه>و نا تدضت>او هسرؤ قاع ىلع “360 تفلت>ا يف مهم تاشلا 3



 )م٠١(

 راقئمىف نيع نم مف ضرالا عابس هتقزكو ءامملا نمربطلا هيلع تاطحاو يزلاب هيج رفعو

 قلفدق قّثع نيجوق قر هجونم وهلا فو نملبالا فوج يف اهبحاص اهب عيب املاط رئاط

 هللا لخدأو نادبالا كالت ىلع هللا ةمحر ناوذالا قارف ىلع ءا ها لاقو ىب مث ديدحلا دعس |

 قارس ناسناو ىلذه ناسنا مهنم سان ةئيدملاب هعبإب هنأ ينغاب (نوره لاق) نانملا مهحاورأ

 يداولالز' يتحراسف هباصأ ضع ةئيدملاب فلخو جرخ م وحلا عم مهعمناك نيذلا تسكشو

 نمي ا ناورمنا يرهزلا ىحوب يف نةدح نوره (لاق )* ةرطعنا ثعبدق ناورم ناكو

 ا نم عل ك يلععأ و ريسلايف دملابءىمأق ةظعْنبأ مهاع لمعت دال هنو هج

 كلملادبع ثعب ( ينئادملالاقو:) مولئاقيف 5 ىذع نا ءرعأو هلقثل الغو ابغا اسرفو رايد ةئام

 مههوجوومأش | لغأن مناسرف هنن ةرا 3 ينبدحأ يدعسلا ةطعنبا

 ةريزلا لعأ نم فاأ منو ينالك ود لب .ليقو يرملا نعام نب يصورو قرابلا بيعش مهم |
 أوم لو ةرئزلا ىلا اوءجر هباحصأو ىحب نب هللا دبع اولتق اذا مهنا ناورم 7 0 و
 ءاللعلاهل لاقي ةنيدملالهأ نم لجحرزناكف ىلءاابكزت اذا تح جرذلاو !اق كلذىا م ا الاب

 ينلاسف ةيطع نبا بار . نم لجرمويلا كلذيف كلان 2 كون يقل دل حافأ نبا

 لاقىل وم لب تاق يىلوهم ١ ىلسعا لاق لف أن تاقف نه نبا لاقف ءالعلا ت اقف مالغاي لمسه

 ينك افلاق بلاغب تاق ادغ ن<نياف لاقىلعملاب تاقن نيافلاق ثيغلا يبا ىلومتلق نمىلوم |

 نان ا مالغلا اذه لس لاقف ةيطع نبا ىلع يناخدا يت> يف ىغمم هفلخ ينأدرا تح

 هغلب نيح ىلذْغا رخصوبا لاقو ,هارد ىلسهوو كاذب رمف تاق ىذلا لوقلا هيلع تددرف

 هيطع نبامودق |

 لفحح شيجعو رصنلا انا *« اولحمتال | وفمضتسا نيذاللق

 لستسم ىوقلا دل> مهمدقي * لبرسم ميلك افلا نورششع

 اولج>ةتالوموقلااوهجاوو * اولقاف نياذ مكتود

 لري الو يلفي ال مقا * لوألا ياقلا كيلملا دبع

 ل_ضفملاو حابصصلا لتقيو #* لاضملا روعالا دش قدح

 هيقع نب جاب ةزمح وبا ثءرو لاحر نع ينئاد ا لاق مسار ىحي نب هنن ع روعألا

 يدا نم تاخذ مايال يرقلا يداوب هيقلف ةيطع نب كلملا دد_ع لتاقيل لجر ةثاّس يف

 مهملظو ها 8 لاو باتكلا ىلا جاب مهاعدو اوفقاوتف ةثامو نيئالث ةنس ىلوالا

 جاب مواع لع 1 ملقو مترك ذ نم اذهب ا هللا ءادعااب مت لاقو ماشلا لهأ مهمتشف

 نع اولضان لاق اللا ف لع نإ تو مالا لحأ ن م ةعئاط فشكناف هباحصأو
 5 فاجأ كك 5 جاب لتقف د الاف اولئاقوا مس أريص اوربصو اور 27 كربمأو مكبد

 ا ةيطع نبا مولئاقف هب اوهصتعا ل_.ح ىلا ةئئاملا 3 هبا مجأ ٠ ند ةءطق تزاحتاو
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 جاب رار ةطع نبا تضاو ةز رح ىلأ ىلا اوء>ر ذ نونال# ا الحر نيعيس مهم ل امم تقف مايا 1 ||

 نوالثلا مهو ةئيد ميلا .يزرتلا يداو نا هزه ينأ ىلا اوء>ر نذلا مغاو لاق حر ىلع َ

 اوعز دما رح وبأ مهل لاَقف فحزلا ن م انررذ اولاقو ا 0 نم اوعزجو اوه ل

 فاخ: تاو مزمل ةنيدملا ن نه ةزمح وبأ جرخو ينئادمل كك 0 ىلاو ُهق مكلانأف

 نب ديز نب نمحرلا دبع نب ديس أ نب نّ>رلا درع نب ر ,< اعد يع لدتا فطار

 هو>و 6-0 سانلا يف عاش ناك دق نعل نال ا مف مولا ىلا ىانلا تاطخلا

 لتقف ة ةأرمثلا م6 لئاقث دب معلاو قولا لع جتزااو ريربلا 0 ىلا 0 ة>حاف هنع ديلا لحأ 1

 ا ءاضنم لاو لع كلذ يف لاقف ها ةندملا قد 3 نوقا. انا باو هبادكأ ةماعو نسل 1

1 

 يماملا نب مكحلا تنب بنيز يلوم
 هنشع نيالا مون 1 تى ١

 ظ هيفرستللا انيضاناو © 'انعراقلا الش غذا : ا

 يفا هللا ثحلصأ هل لاقف ديسأ ندوة را دع نا مع هانأ ةئيدملا ةطع نإ مدق املف لاق

 لهأهقلف قالا اند 3ك جورألا قه عنتما نم ائلَئَقف ءالؤه ت تاناقف يضيضقو يضق تعمجح ْ

 | هيلا ةهجوت 3 15 ميقم ةزمح ا ,س ةنسدملاب ةظع نبا ماقأو لاق مكيضقو موضش ةنسدملا ||

 ١ ءالؤه لته نا هلقو ديدق موب كيلع ترشأ ت 6 يأ يربنعلا نيصح نب ىلع هل لاقف'

 نيميقملا ان ,اأو لضفللا اولتق ىح لش ١ نور دعس مهن كتفرعو لعش مف م مهلك يرسالا

 كيلع مدق ولو ةرجف ةرفك م اق قلوس ف فيسلا عضت نا مويلا كياع ريشأاناو يد

 مكمل اوفا ةعاطلا يف ل مال كلذ قرا لاقف هنم كيلع دشأ اوناكل ةيطع نبا |

 0 ءكن اءاف ثكن نم هللا مهدمبأ لاقف نوردغيس مسه لاق ةيالولا قح مول بحوو |

 نيهحو ن“ م جراوألا ىتلو ناتق رف هباصأ ريصف ك٠ ةيطع نب كلا دبع ملقا لاق هسشن |

/ 

0 
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 لفسأ ةزح وبأ واصف ةزمح ينأ ءازإب ىرخالا ةقئاطلا يف وه راصو حطبالب ةقئاط ريصف |
 ىلا مأشلا 00 مزهناف ةهربأ مهلتاقف اهراف نينامت يف حطبالاب حابصلا ن ةهربأ ريصو ةكم ||

 لح ىلع وهو يثرقلا راب ن 5 #هربأ لتقف مهلتاقو ادرك مث املع اوفقوف ىف م ةبقع ٠

 ددحعتبملا اواد يتح مهمولتشي ما اهلا لهأ مهعبتو جراوألا قرغو هلتقفن وهثم ريب دنع قش 1

 ىلع ةزمح وبأ لتقف ةيطع نبا عم ةكم لهأ ج 0-1 ةيطع نإو ةزح وأ ىتلاو |
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 لوشو 6 يهو هنأرما هعم تلنقو بعشلا يف
5 ْ 

 ميم يمساف م 200 نه * يعالا تدنو ءاد_يىحلا أ 1

 6 فاس يرار* ثعءل # : 0

| 
 ا
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 كاف ع طع نبا م6 اعدف 1 ماسهمم ا غ || ها هرم جراو ا ل رظنو لاق 1

 متل يو هنن 00 انل نمض اولاق اذه عم عرش يلا كليو ||
 بع بعشلا م ىلع و | نم نيلحرو ب“ كب 4 3# فرا و ةرمح ا انأ باصو م 2

1 3 

34 
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 000 01 رادلا ءاثلا لخأ قدحاف نين رق رود نم ارا نعسحلا نأ ىلع لخدو فملا |

 ناكف ةر 7-0 روللَو كى .-اهددال لاش نان ةكع ناكو يام لاق هتاشذ نفدو هئقدف |(

 جراوألا فرعف اك ود اف ةضارالا فج رب ت أ ثلا لهأب فدارب ةرهص

 ا لوطن ضيا هاو 2 هلو ة روس اقف ء ولفت قدكلا» تكس ىلا اوهج وف لمسأ

 نبأ لخد املف ىننولتقيف مأ اعلا لهأ *ي مب ادغو ءولتقف بذاكتتنو دياكتن 50

 نإ كلما دع يفرب>أ ءرب> يف نوره ( لاقو ) هلتقف ةر هرقص 0 0 فىع 1 ةيطع

 حاصف مهوربتم تح مهولئاقنال ةز 2 وبأ لاق ةيطع نإ و هزم وبأ ىتتلا ١ لاق نوشثشحاملا

 قف نولوقت ف لاق قاارملا فوج عضل اة طع نإ حاصف هب لدعلاو 0 ملا ف نولوشام م6

 م-ممالك اوعمس املف امنع هلا دما 1 نامه هلع لك ان لاق متي لا لام

 لالا لمح دق نعو لح هللا نأ ةيطع نإااب كحيو ةارشلا تاصف اوسما َقَح مهولتاق

 نأ ريثك نب ىموه ينربخأ نوره ( لاق ) ًامبج م مهل يت> مولتاقو يبأف نكساو م اة انكتل

 ١ 1 قوش زخ (] ةكدملا لهأي لاتف برا ىلآ خرب اموعدوو ةئردملا 1 فالكل وح ال

 ١ نوذكام نكي ناو. مكناب مشو م هما لع مكلم#و مكماكحأ يف لع روظن ناف ناوصم

 هلق 0 ني-> هباصأ ىلع سانلا بوو لاق لوبا اوكا نيرذلا ملعيسف انا

 0 هوّداف 2 قواد وق تناك ةحرد فقرذ هودلط اولد ن 2ع 2 ناكف مم ولت

 انرادكأ ضم قو ا ىناولتقت مف هللا دابعاي حيصي وهو اهنم
 دددااو ءأ رقلا 1 ما# زيزع 1 ناك دقل

 اذ داق ”نارقلا امآو * زيرلا درع تكفنل ادمف

 ليقف ةراحلاب يعرب طش ل انقاو الحر يأ 5 هنأ ام ل ينرب>أو نوره ( لاق )

 ماش وه 0 ا بتفار نم ىلإبأ ام هللاو ناق ساسنلا طالخا عم يحرت ني ركل

 3 كفة ر رع انأ ةيطع نبا لق اا ( ىئادملا لاقو ) تاق انها يلابأ ام:هللاو راشو

 | جيزو نيروسش اع ماقأف فئاطلا ىلا" جرخو ناونم ىلا ةيطع نب ديز نب ةورع عم
 ا ىقأو يررملا رماع نب ىور 3كم ىلع لءعتساو ىنقثلا ديوس يفأ نب هلل دع ندم تن

 | ديرب قحلا ب بااط ءوبقل دقو هباحأ همم لبق اا ىحي نب هللا دبع ىلا ةزح 20

 .ٍ ماشلا الاغا ككاو ةكب اونتلاف هيلا صخشف هريسخ ةرطع نبا غلبو ةي ةطع نبا لاتق

 3 موفشل 0 يحي نب هللا م ع فيك رغأ بولا اولغاشتو ملاومأ ومهاقنأ ذحأو موف لتقلا

 | 0 0 نب ديزي هل لاقي مهداوق نم ادئاق لتقو لحجر 317 0 ممم لتقف

 | يتح اولتاقو ضءب ىلا مهضعب مضناو اوركف ةطع نبا ,مهرمدف نيرسنق

 ١ اددسه اشيا ع ورب يوب

 ضم الزل لح
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 ديلا نك لك
 اكاد نعت معلا نا

 ال يدهع تنكو كارتءاينأ
 اهةراشام كنس :ىذقأ
 ع تحف اولا 5

 مع رثذ لب اهنحأف

 مهاييس ىنكل انا: تراذ بس

 مه-_بوشت 'اوريص هيف يف

 مسلم نهدلا ينأ هللا

 مهمذب يفوأ

 ةحلاد 000 ٠

 مهسلاجي اورضتحا اذا تمص
 وحءماف وبيج الإ *

 2 ناك

 اودقع اذا

 يد
 م6 :6 الإ مهاقلت 3

 ضيم يوجح مه ناك مهف

 مهتيايق لأ مهلا ال
 ةنواو اساذ اذكح الا

 هب تءدحف دق كل أ نم 0

 عرا وف واعي .٠ م

 هحعبم تان شحم بصل

 ىلذبلا رحص 0 لاف 3

 نإ كلا <.يذلاو أسعد انلتف

 انو

 # نم

 ايناعلا لضملا يواغلا ةزمح أ

 اضاونلا ف وع 1 اءانح.ص احلبو * انحامر تضاح يدنكلا ةهربأ و

 ايداع ضرالا ىلع ارا.ح ناورم * تدرج ذنم افا تكرر امو

 ىحي نإ هللا دنع أر ةيطع نب كلاا دبع ثدو هو ىاذللا لاق

 ينك اندر لوك دي
 ردا ىلع انك و لهي

 اا م يما

 2 0 ا
 # رع اما ربع هربغال

 يرزاىلاددشاوشرعءاا اذ

 ريقلا ةئيهر نوك ا ّي
 رسلاو َرسسلا دع تفعاَو
 نكللا نَع اوقال نم قوهأن
 رقو مهيطخ لوقا نزو
 ركذلا ةرضخم بولقلا فجر

 يرس مهعولض نيب فوخال
 رشا نع اوردص موعود

 ركملا 1 وذلا يا وغ هف

 سصعذ ىلع مهو باقعلا ردح

 رحفلا ىلا هليل ماوق

 ردقلاةشاعم دو

 اواتق يت> را بأ يف يبن هللأ د ملي رشا ا ا

 مولع اولوو ءامنصب مهم اجي

 كلملا - م 6 نإ 2 هنبأ مم ى

 00 هذه لو 0 ءاععلا 3 3 1 ةدصقلا هذهو ةءرجح ماو 1



 امضتخم تاوخنلا يذ كارت

 هيشدل و نيدحلا ناو

 ةعلضأ ني 5 ةماه-ثل

 1 لك ناسالا قاط

 نزح هفوح يف لكفني مل
 اي اا

 يملا و جلي يظااخعو
 0 اذام وصلا ليكن :

 يفرط تارءغااضئاخلاو

 تاغ يذ 0 تاعشع

 ١ يخ أن اجبلاةهرب أك يخأو
 5 3 غرف هش رع

 اما سلدودخ الا براضلاو

 هب تعد موكح 0

 منذ يذو ةيكحم لاق

 هتيصو 0 و بدسمو

 ايستحم ناك دق اهالكف

 نن

# 

 نب

«+ 1 

# 

 د

 نإ

 نإ

*# 

« 

+ 

 كل ةروع ةمل# 0 *

2# 

 نا

0 

 وورشلا ةئمظلا هعيحعلب

 ركتلاو ناك ينأ فرذلا يف

 رقولاىذ مظعلاعدص با ب

 عسا و هي :رارح !

 0 نلاو ءادع- صل "نع

 اع اا واع الا لغسو
 ىرش هبايذب اذعلا ماه

 رجا ةقدالا 3 2

 :رمسلا ع 00 دحا

 ور<# ليد أوف و

 صمالا تداتم ى وهلا 6

 0 كاب ىلا

 اوصل ولوامهوىدي اوناك دع مه.سأ مو نيتي يف

 رفعلا ىلع ىثمي نه راحو * حجر يغ ولا ىف ىعاسم مهو

 صهز هذ ينك ةيطخ * ند 0 ,نينتا ع

 تر ا ير وورلا :
 ا... د 9 ا 7 تس عسب حسم اس ماس ص دس هال ا ا هس حسم < مم ع جدع عسسل ع دهم تع ع ع عع ص2 حرص حمم مص دج م

 را لك لل" كر 8 4 عاج لك دقو نمط
 رذنلاىلاتءذسوفلاب غر *« اذا سوفنلا يوهتام كارت

 2 0 ةشفبو اهراغب »2 اهرعس برالاب يلططملاو

 ْ رتبلا عطاق براضملا يضع « بطش يذ 1 اي

 3 رختلا ”ةرغأ َّق اي 1 »* هل را هالي 1 ال

 ْ ير هفو>ىصاوع ا ان 5 شح 4م 0

 ش 0 3 هللا يف دّدنم نم * هب هكذأ راتؤلملا كيك

 لااا دبلا تلا ادع قلتم لكك عمه شا وح
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 (ا1ؤ+خ)

 رو ىلع انئيع أوطمغي مل + مم اك منع تدرمتو

 ردحللاف ر>شلا ىلع ا نيبام * ممر نارين م* راعشف

 يرن مهام عماوجو * مهبونتةلح اخ يعرمص ظ

 جراؤذلا نماهب نم لئاقبل ءاقنص ىلا نيسملاب ءضاي ةيطغ ننأ ىلا ناو ستكو ىئادلا 0 ظ ُك
 ىلاهجوتوةطع نب ةورع نب دلولا ةنيدملا ىلعو ةكم ىلع .كملا دنع نب دم هنبا فلَتساف

 نه برق املف مهل طرشن اوم ناك كلذكو ,مخدلب ىلا ميج ةريزجلا لهأ عجرو ها

 اوماسفءاستس ل عأ دعم ناك لآ نم نتلمح ودلاقن اذخلاف اع ن هللا دس لمط برهان ا 3

 ند نّحرلا دبع هيخا نبا ةيطع نب هيلا ثعبف داب مك قايسلا نب رمي نبال

 تك نإ 00 هيلع جرذ>و ادن 4مم تاهو هباحأ ةماع لد همزهف برالاب هيقلف ةيطع ا ا

 ةئحاضولا يف يدتكلا ةيمأ أ هلا تنيف ةيضايآلا ذاَذش هللا تمضلاو رخبلا لحاسل ىف |

 ىلا ة 4ع ضانالا تب ربت 2 0 2- 50 لدحر 38 0 3 ضايالا ن ل 2 لحس ا اوقتلاف ا

 شدح يف راصف ى را ديعم ن د هللا ديع هل "لاش يي و هللا ديعل لماع امو توهم روح 1

 3- 3 و ديع هذا نبأ تاانعت تاق ريخلا ةيطع نأ غابو هس ل رشق أ

 اوعمش 6 كلملا ل. 6ع ريس دم هه نب هللا دك 6ع غابو و توهرض> كَ صخشو ءاعنص ىلع ةيطع ا ١

 أوهمنع مل 2 را ةفاحم توم رصح 0 يو ماكس هع د لم يد هيلا نودات #ئام 17 ماعطلا 0

 يف ددع يف توه ريضض> نم ل>ارم عب رأ ىلع اولزن يتح اوجرفن : ةالفلا يف ةيطع نبا ءاقل ىلع

 يف هركسع ردح مانس يف اوعمحام هغلب دقو يس“ ا هلك هنأ مهلئاقف ةيطغ نبا مهانأو ةالف ْ

 عج 2 3 راج لا تا يد ملت ف 6 1 8 امتلأ ىلا تامر 7-2 نط 2 ١

 ردشإ ند لك 1 ا ةدالل م 4 طلاس ا مولع هي 4 0 2 تلا 7 هلا

 ةكم ىلا لحفتلا هرم 10 ناور٠ باك هيلع درو مث لاومالا نزلو يبسيو هيلع

 نمم,ماعىلوبومهلاوهأ نم م اوف ىعام ماع كارت نأ ىلع توه ريضض> له اصف سانلاب جبل ٠

 0 دش 0 00 0 2ك ىلا صخشو 0 كاذب + ىدر 0 0 _ نوراتي 6

 7 5 3 ا 7 املف الحر ةرشع 7 يف اد لاق اك تاك جراولا هلا | ١

 هيف ا اوذا أك كردي نأ نع 8 اهتنام لاقف هف ع ام 11 يك ءامللا كللت نم ناك ن 3 ةعامج ْ ٠

 | مكحنو مهلاق هنوديزب منأ لع الف مز هنأو ةنضانالا 710 دلع انسب ن نك 1

 (:نورسملا ىي لاغالا6
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 ا هدسج عم هوذدو ا ةيضابالا نك .اوذخاف ع لا ىلع هتيالوب باتكلا هيف اودحو هعاّم

 | ةنامحهفيعوةدنك نم امهموق نم 2 يف سنخالا انا ديعسو ةناح هيلا جرت يئادملا لاق

 0 ةيالثو ةنامر هل لاقي نادم نم رخآ لجرو ا وه هيلع لع ُِ هيقل الا

 رخ !قيرطيف مهي ه>ونو هبامحأ نه را ةعارا عم قارط يف ه>وب دقو هدتك نم ةيمحاو

 ظ 0 مهم الحر نسا هبات زان: يف اوه>وو ةيطع ن ريا هحوت ثدح اودصقف

 | هنءطو هب رمغف ديعس ىلع كلاادبع فطعف ةيطع نبا امماصأو ةنامحو ديعس كل ,ممولتةف

 ا 01 كل لع ةلمع نبا هل لاقق ءردص 0 ديعس هيلا لزنو هسرف نع هعرصف ةنامح
 | نع وأ كلبي ناك هللا يرتأ هللا ودعاي لاقف اريسأ برعلا مركأ نوكت نأ يف |

 لا هاربا وثعاو اءيمخ هياحأ لتققو - 8 ادابو ةزم اأو قاع ب تلاط تلف دقو

 لاجرلا لتقف ليخلا يف قرابلا اييمش لسرأف هربخ ءاعنب وهو هيخأ نبا غابو توه رضح
 ق> فاطالاو يربلا عبتتي لعجو ىرقلا برذاو لاومالا ذخاو ءاسنلا نوطب رقب و نايدصلاو

 ىضفا نأ يلا نميلاب امقم لزب مو هلستقالا ةيضايالا ن نمالو ة ةيطع نبأ ةلتق نم دحأ 1 ا

 حاقسلا سايعلا 5 مالا قو مشاه ينب ينأ يلا ردالا

 4-5 ءالعلا ىبأ نإ هللا ديع ريخ 0

 ليي 200

201111116 / 

 3 هتقيطو قدحسا 3 دعت ناكو 2 ند 0 لها ند لدحر ءاللملا ينأ نإ هللا كينع وه

 ٠ نيمدقتملا نينسحلا دحا ءالعلا يا نب هللا دنع نب دمحا هنباو ةديح ةريسب ةعنص هلو عربف

 1 : ناكو ةديرع هيف تناكو دضتعملا مايا 0 يملا رهو اههقبطو ةيولعو قراخم نع ذخا

 : ْ :لاق لاقةردلا هدحو ءاكذ (ين'دح) داكش اه رظ يزلاو 28 نسح ءاللملا يبا نب هللا دبع

 2 قد فلا ل كر اذا هباشو ءالعاا ينل , هللا دنع ةياد 1 وق ناك لاق لغو ما 0

 'يلأ نب دهّللا دبع ىلا بتاكلا فسوي نب دمحأ رظن لاق ينأ يف د لنا 00 1
 - كلذبمممأف هدنع هللأ ديع سانت أ هلام قحسدأ دنع ماقأف 3-0 اطيب وهو قدس 2 ءالع ||

 فسول 3 قو هل لاَقو ا ريد نم جر زاغ عيشأ نأ ا لاقو هيلع ليعاَ»

 متم لضفأ كارب ىزدفلا نأ * ًاميشم ةازسفلا عم نجرختال

 مرخغا جيجل ع نمكيلعيذخأ * مهدفو عسي .ثئالوجيجملاعدو

 قلب ةطيحلا كب راوش الول ان ةرولمت ةداغالا تن ام

 امقاق حجما وهو ءالملا يبأ نب هلل دبع يف د عنب دعس رعشلا اذه نأ يور دقو

 دامح ينادح ريخا اذه اب ذاحم دقو ةءادق نب رفم> يل ( لاقو (م اقأذ مه نأ قحسا هيلع

 قفناو هقشمتو تن نب دعا نيو ها دع نيك ها ا قدحسا نبا



 (116) هد

 هللاةف كلذيف تايزلا كاللا دبع نبدحم هبنامف هب رمش يتحلاملا نمةل+ هيلع | 1

 موالا نم ءالخالا لذع #* رفع الاي 0 ال

 موظكم هو 2 #*

 علوأدق ءارعشلا ضعب ناكو كلملا ديعنب يسوميف فاسو نبدحال نيتربلا نيذهنا لقتل

 2ر2 ةيريمم ةسساكلا - :

 معلا اذه لوش هقو ع ءاقدلا ملاس وه ءاللعلا أ 2 ؟ لب 9 هودعم ءاللمأا 5 هللادبعب ٠

 الات ملا نا انانأف # ليج قرلأ سلب يفتك

 الاع ناكفذ ايناث ادّتباو * هيف طخ انوص ينخت

 الامنلا هافق ىلع امل * انم كاذ ىلع ةماخ ىغتباو

 هريغو 0 ءاندشنأ ىعاشلا اذه لوش هيو

 قيحرلاو سلالاب الهاف © انع مقأ ءالعلا ينأ نبا اذا

 قار ناديه ههحو ةدل-و * تقرت

 هس وص ْ ١
 يدع ال كب اندهع يم ا ده ساللاب ثتديح مطافأ ١

 ددحسملا نور 0-2 ىرئاذام شرعءلاوذ ]رانج 3 ١

 ل
0 

1 

 ا

 دوسالا رحملاو نك رلاو م * اقملا نعيد عل تاك ناف |

 دما رفا دم هب 2 «# يعم ىلقع م ادامضلا تلا ا

 نع يلطعسولا يرحم يفرتولا قالطاب فيف> عزه يداولا م 13 ءانغلاوذئاع يبأنب ةيمالنعشلا | 1

 9 رصنلاب ليقت جمره هم هق ياكلا نبالاقو ور< نع يلعولاب دوال رج الاهيفو قحسا ]| |

 ةقفنإ 0 ملذب ةياورنم نط حيافل هيفو ىداولا |

 م7 5 ذاع ىنأ نب ا 0 قم

 تذاع | عاش ليذه نب دعس نب مت نب ثركلا نب ورمت ينب دحأ يردها ذئاع يبأنب ةبمأ | |

1! 
1 

 يحادم دحا هي .ماناكو خسألا راسيف هسا نم هيد>وام رث 5 اذهو ةيومالاةلودلا ءارعشنم |
4 
 ينارعالا نبا َر 5 هروهُشم دئاصق ناو سمع ينبا زيزعلا دمعو كلملا دبع يف هلو ناورم ينب

 هن د _صقشب 0-2 دقو هل ادصاق رهف ىلا زب زعلا :ة 2 لل دقو 4 ايعيمج ةدييع وأو

ْ 

 ا
1 
 اهوأ يتلا |
 2 زكا ىرعا اذ نش نيز> »* انينعاظلا 0 ل يلف نأ الا 1

 اند 3 نأ يا 00 نع د |ونا مول 4 1 نه كلايف ||

 لوقية د صقلا هذهىفو ياشبلان 00 ا 2 ءفحز رج نبنيسدلل نشيل نيذعيف |

 انوع ف رد ريسلل ت اءأز زعلا كم ع سانلا كباس ىلا

 انوصلخ اهرهود برض نهن * قل ةالميكح ةيباهبص



ْ )11( 

 ا انيلا اهم دصقلل بضنتن#_.دقرفلاو شعاونلا مؤت
 ش انيق دق "الط انعابت رم :زملا دبع ريخلا ندعم ىلا
 ظ انوج نيالا قرعن مند ءربح# و.ملا تحب سيملاو مدالا ىرت
 1 انردهملاو ك2 ناكر رده الا ديوع يدع ريس

 انوثدحلا قفل م سبل م * الكلا عرص نه ةربحم

 انيحباا ىنايو قيتعلا نصي * ادحام انس اما ناكو

 ىلاو ةيدالا ىلا قوشتف ةياس تالص هلصوو هب سناب ناكو زيزءلا ديعدتع هماقم لاطو لاق

 زيزءلاد.عا لاقثهلها

 عجار ةيشملا رصم نم ةكك * هلعأ رقم لها ت كاراوم
 عزاعزلان وفعسملاو يرسسلاىرابت# رض قرا عطقت دق اهنا ىلِ

 علاظءاصوخ ىهو يم.اسدالب * فرتعتناو مناي اهزام تم
 ديل ] 000 هد م

 عراصملا هيلعتدةساو جرذتل »+ بناج لك نمرادلا 32 ل

 علاضالا ن د اهاوه ن ماط # اءاو جورذ> ال نأ عار ا.لف

 علاطت يناعلا وللا نع م اذامو نإ تءلاطق يرام 3 دج تك

 ام ودل نا هلصوق ريمالا م : هللاو 2 لاَقف هكا كلحأ كاشللأاو تقيس ريرملا دنع هللاقف
© 

 تسوس وص ةيمأ رعش نك هف يذل

 لاثقلا مورولا اهب يعرب ه# كحل .ةلدك رم 0

 2 هني ني دو سبك +

 هم ل

 ىل اوت ماكاو بداح نهو ان لَ ند فرط اذاق

 لالكلا دب ةيف رجعلاو رطبسملا قنعلا اهريس نمو
 هأن 0 هشئاعن.ال ندا هس ىغ عم 0 52 1 دقو ةشئاع نال ائغلا 5 ورب و

 : هس وع

 سايرهدلا يرش. نا لو « ادعاص فرالا يه ه0 كَ ماا

 0 سلاح يحلا ىفظنل تلا لعبو # ىباطمو دالبلا في ريس كيذغيس

 سواسو ىلعدحو نم كردصا »* لل نيكي د هلام كرا 8

 هيما

0 

 0 اف تار وا م 5 نأ“ 0 لاملا تال ع نمو

 538 3 .ال 0 شحو 0 و عسر قولا :.مانط مهار .ال 4 فنا 2

 قحسال 0 شح 0 دو لقت

 م7 ةيمسلو لقعم يبأ نا رانا 1-0



 26 117 ظ 00

 نبثرحلا نب ةراح نت مشح نب ديز نب ىدع نب فاسأ نب كيم نب لقعم يبا نب هللا دبع

 نب صاع نب ورمع نب ةيلم" نب ةنراح نب سوالانب كلام نا تددناا وهو ورمع نب جرزخلا

 نبديز نب كلام نب تدن نب ثوغلا نب دزالا نب نزاه نب ةيل نب نسقلا ”ىىيحأ نب ةلراإ
 ةيومالا ةلودلا ءارهشنم يزاجح لقمىعاش ناطحقنب برءإ نب بجشي نب ايس نب نالبك

 ةئيدملا لج بدهفالام بدك هنال كلذ ىمسملا هدجل ليقو قرولا بهنم هبال لاقي ناكو ِ!َ إ

 هللا دمع نب بءصم يدج يف :"دح لاق يمرألا (قوحا) عا هلاو هو.يق هايأ مهحابأف هبات 0 نم

 يذلاو * ادعاص فرطلا ينفرا كيم . ع هلوق ينعي ناتيبلا ناذه لاق هنا حادقلا نبا نع

 حسرحصا كلذ سدلو هدكع اه ور نيو فاسا نب :كءم نب لقعم 5 هللا ديعل هدلعإ

 هرىضو لسو هيلع هللا ىلص- يب دا 00 امنانع فاسا نب ك.هن نب هللا دع ناكو هللا ديعأ اه

 نيتمكرو سدقملا تدب 0 3 نشكر يف هعم ىلصو روظلا هعم ىلصو نيتلبقلا ىلا هعم ىلصو

 هلع عضوف هيف لف ال ريك خ دك هولا سو هيلع هللا ىبص يبنلا كردأو ةبمكلا ىلا

 قدوم طراششأو 0 يف ىلهشالا ءارضخلا ابا يجاهي فاسأ نب كيب ناي وزغلا

 نبا نع بءصم هدج نع رفم> نب هللا دبع ينثدح لاق مر ا ) راصنالا راعشأ ا 1

 هنود و هلام ةعسو هراسل ةوادعلاب هنورهاجدم وقيف ادوس<# لقءميبا نبا ناك لاق حادقلا :

 بنذ مهملا ىلام لاقذ كلم وةلو كلام لاق هل لاقو نس امو ةيراخ ينبيف أرصق يف ناكو ْ

 هلأ تددو 0 ا اع نمو اهم تحكذاو | عع تلي و يدعم تنك و تر أ الا"

 نب ناكسم هْسأ تنبو 8 يصاغلا ينأ نب مكسحلا نإ تابح اهحوزتف 0 هتثبا امأف 66 | 3

 ) ينريذا ( ماوعلا نك ريب زلا نإ كلا نإ 12 اهحوزت ميرَم يو لّقعم يبا كب هللا دبع

 نب دلاخ نب كل- 0 بطخ لاق بءصم ىمع ىف ينادح لاق ر 0 نا ريب زلا 0 لاق يعر ا أ 1

 0 .غرأف مجرم ةقثبا لقمم يبا نب هللا دبع ىلا يمصاعلا يبا نب كلا نب بيحوويبزلا |

 تعءربف لّقعم ىلا ن , هللا دبع نب نكشم تدب ميره تدش م * اهايا ه>وزف قادصلايف سبح |

 كي ف كل احم مرم نا دلخ نبا اي هل لاقف اموي دلاخ نب دم ىتاو لاما يف

 حادقلا َنْبآأ لاقو الأ: نيريثع لع اوجتوزت اب كتر ! دقو لاثجا قا يامو ميرع ِ

 ىلع همع ةنبا ىعو كيم ما هنارما هتمالف قزرلا بلط يف رافسالا ريثك لقعم يلا نبا ناك |[!

 هاف ةيعش نب ةريغملا ىلا ةفوكلا ىلا ينيزوج اط لاق نأ ثيلي مف رصم نم مدق دقو كلذ ١"

 ىرئاوا اه لاف تومي ىح هذه كرافسا يف لازت نل تلاق' مث هنزوخ اهلو دقو قيدص |

 لوقي أشنا مث 0

 ناب رتل رب نا عاد الو# اديعاتع فراغا ىنرأ كلذ

 . هلوق هف ىنني ام اهف ةديصق صو

 تكتسوص



 هع
 يي 5
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 سمار ماق 2 لفحال كدحو * قفلا ةشدعنم نه ثالث 8

 3 وذلا ديلا تلوم اا ذأ هم هناغ تكلا كبرحم نيف

 سعان ناظقي وهون اهاخا ناك * ةيرششب تالذاعلا قدس نونمو

 سالملانولافك ١ نع ربا اذا * ىمدلاكسناوالا دير نهنمو

 ا تر رع ب إل ايفورمتلاب لوا لبقت حملت ن , ةساقمل تابالا هذه يف ءانغلا

 ىلو تح ع مقم كرب 3 ةئيدملا مدق مث حادقلا ن نبا لاق روهمم نحل وهو هيناغا عماج نم

 0| ما رهو قوما لخدف هفإو لقسم يأ نيدةنلا دقوف .قارعلا رييزلا نإ بصم
 ْ مث سلجا هل لاقف اهل انا لاقو لقعم يلا نب هللا دبع ب”وف اه نم لوقو حرز ةونغملا
 ظ انأ هللا ديع هل لاقف ةئلان مهيد 5 ساحا بعصم هل لاف ةرئان ةرم اظ بدتناف سانلا بدن

 ظ الا ىنم كمنجام هنا تملع دق لاقف هانداف كلك | تح كيلا ينندا هل لاقف سلجا هل لاقف ا
 |١ ارد تنسأ-نا يدن# كلل هتثسل هف هلل 0 لا ر ايلا امدح واو فرحت كنأ
 | الام كلذ هبجو يف باصاف هالوف هتلازجو هأوق هنجأف املطو ايندلا نم حيرتسأ ديما

 ْ عوف كربخأ أ هتج وزل لاقف ةئيدملا ىلا فرصناو اريثك

 ظ سلاج يحلايف ظحمم يتلا لعبو * يباطمو دالتلايف يريس كينغيس ١

 | لوق, ةأز 0 ىتربخأ دقل هللاو ىلب ت تلاقف

 ظ كموص
 01 اهم وج (اذيف هل نع تك سمن نسينا

 ظ جالا ساسعيف تخبلا نيا # ىسيو ماعطلا معطي كل

 ٠ عدز روصق هل-خ تغلب * تح ةمام نم ليخلا باج
 أ «4

 ظ سس وبك
 ا

ْ 

 5 داب هنونكمالو نعي ءما# 000 0 َكنْدَح + انئاتع

 1” +: . .. .. ت11 لا

 يداصلاةلغلاىذن م ءاملا مقاوم «# هب نيصل لوق نم ندش ن 00

 لورحم لمر هو يطعس ولا 0 لق 2 فيفذ قحسأل ءان يماطقالل ر هشلا

 - د5 هرابخ أو أ طبلا نبيا 5 : 2 ت

 : ١ فرن 0 لقم ىمالسا عاش وهو اسارمصأ ناكو مجلس نإ ريم هاو هيلع بلع بقل ىماطقلا

 "نع شايع نب هللا دبع نع ىدع نب مثيهلا نع ىرمعلا انثدح لاق يناركلا انثدح لاق ىمع

 1021 لاح ١[ لايشالل رضاع انأو ناوح نب .كللملا دنع لاق لاق ىحَملا نع دلاع

 ٠ . كيدح رك ذلا لماخ عانقلا فدغم انم !ىعاش الا ال مهللا لاق برعلا نم ىعاش رعش كرعشب

 هلوق ىلا هتقبس ىلا تددولو هيف نوكسسف ريخ دحا ىف نكي نا نسلا



 2 ا ا 0
 0 0 7 4 353 0 7 . ل
 00 0 ا 0

 21212 ا ل اة 7 كا اكمل دا 2

 دان ةةونكم الو نيتي نم « هملع "نسل ثتادحت اننلتف 3

 يداصلا ةلغلا يذإ ن نءءاملا عقاوم « هب نيدي لوق نم نذنب نم 3 3

 قه وا المتلا لاق خاطنلا نب طاص نب دمج انثدح لاق قدم الار 2 ب ) ينبخأ) 0 :
 |[ 7 ٠

 تلاقف اهسنف سيق برا نم ةأسعاب هرافسأ ضب يف يعاطقلا لزن يتابشلا ومع وأ لقا |

 تانف ه رش ملو براخم تلاق كو ءالؤه نمو لاق عوجلا ن ب5 تقلا نووشا عولال 0

 اهوأ ةديصق اهف لاَقف هلل أ اهدنع |
َ 
 بهاذب ىدا وو نء ىل) ب>امو #2 تراه ' هَ 0 كنز 0 5

5 

5 
 أ

 بئاوذلادو باش يت َحجبشندل # هنقرو نبقار َناوَغ عارم

 تحاص ريغوأ لمعا رك * يارا رتلا ناد
 بسارف بيدنلا نيب'اهتكشت © لزنم ما نع ءاناآلا كررخاش
 ع اوك تاذزتع ءانيرطقو ا 5 ينفلت ميرو لط ىف تعفات

 بناح لك نم ءاماظلا تعءفلت # ام دعب رانلا دقوت نوبزي> ىلا

 نك از وسي راثاضيموالا# د4 نكتلو هانعلا دو قس
 م يقم ءاهد الإ ة[ىاراكل

 « ققانو ىروكت برق دقولوشت

 * يت ندا اعنا
 « هارت امن دقلا نيوتشملا نم
 0 ةيرض ءوسلا خانم "ىلع * نكي مفيضلا (مامرح ادباحاف

 دياولا ةفال> يف يف مدق 3 و عفرو يماطقلا نم كردحام لو ءالعلا نت ورم رأ لق

 ةفالخ يف اههدق لب ىلقو ءارعشلا يطع ال لم هنأ هل ليقف هحدعل قشمد كلاا ديع لأ

 دحاولا دع اذهو كش ىط» الو اذه دنع قفنإال رعشلا نا هل 1 زيزءلا دنع نإ راك ١

 لاق ةديصشب حلل ل كا ناماس نب.

 ليطلاكب تلاطناوت يلب ناو للطلا اهي أ مساق ُك ويح انا ] 1 ٠

 كل ترأ دق لاقف ةفان نينالم ينرطغي نأ ت تامآ'لاق نيسؤملا .ريمأ نم تلمأ 4 هل لإ
 هتسن ءانغ ةديصقلا هذه لو 0 كلذ عفدب ر .أ 5 ٠ ابايو اركو ارب ةرقوم ةقان نيس |

 كتجوص 1
 ليطلاكب تلاطناوتياب ناو. # للطلا اهي أ مس كورحم انا 1 ١

 لكش زا الا ىلعرودصلاالو * ةلذاخ زاحالاالف انوه نيشع 5

 دابع نب دم انئدح لاق رامع نبا ( ينربخأ ) هريفل هنا ليقو رصنبلاب جزه ملسل ءاثقلا |

 ىئاكر ىلع نعت الف كلا

 راح 3 رشعم تلاق ي ا : 0

 بز اعل نذل نيالا 22 اعاج

 زا
8 

 ا

 د 1
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 هتب ىف يءاطقلا لاق ول ينادشلا ورمع وبأ لاق لاق
 كت زاوعالا لع رودصلا الو « ةلذاخ زاجتالا الف انوه نيش

 دارا 55 لاق راو نانلا:رفشا ناكل سانلا ةفض يف

 تاذسفنلا اهامو,ت نطو اذا # ةبيص» لك نعاي اهل تاقف

 )00 كالت رج ن دعا ( يربخاو 7 سانا رمشأ ناكل برج ةفص وأ ةرع يف
 قرط ىلع ماشلا ىلا ةره ترفاس لاق رافسالا يدي ناك ل>ر ين'دح لاق نورهنب نوءيه

 ىءاطقلا لَو لثكا تاعجف ربلا
 لازلا لجمتملا عم نوكي دقو * هتجاخ ضدب ينأتملا كردي دق

 البف مزكلا نعسانلا طبثي ناىلعر ءشلا اذه لئاق دازام لاقف يك سم هنمت رج اّسادق يلا معا يم٠و
 (١()اولحي مها ول مهل اري ناكو * مهؤطب ساناضءب رضاعرو اذه هتيب دعب لاق

 نب مزاح نب مارع نع يلكلا نبا ركذو انركذ نم هاورام ىلع يعاطقلا رسسا ىف بيسلا ناكو

 دوو مهربيغو جاخلا ن م ةعامج هبو حبصملا لها ىلع ثرلا نب رفز راغا لاق يلكلا ةيطع

 ةلبح يبان ةريغملانب داص» حالخلا نب ديس هيفو فيصخ هللا, ءام لها راهلا 1 باصا

 5 يضمن حالخلا يف 57 نيصح نب ناس> فيفع لتقو هيلع نم مْ أسقرف هب ىف ا

 يلا رفز مهل لاقف اوعنتماف ةلدح نب رمع نب ناسح نب ريم ىلا اهب نه عيتجاف حبصملا ىلا

 نع * نالجر ميم لتقو ةريثك ةعامج مهنم تاتقف اوماقو اوبأف م ا اوطعاف م ؟ءامد 0

 ساس> اأأي 2 ها هل تلاق و ساسد ونبأ وهو ىنغ رخ 0 ساسدح اهدا لاش باغ

 لتاقف مهةرافمب انأام ياك كاف فرار موياالإتف اومتماو امدح نيح مناف كموق 0
 فما ءاملا ىتبو نييبلغتاو الجر رسثع ةيناك باك نم حبب ملا مو يلاقلا تناكف ىلق ىتح

 ا 111 ه1 لاش دب ىلا لتقلا نررحخ نا ءانسنلا دارأ رز منع فرصنا اماف ءاسنلا الا

 3 تنأف مساك ن نكلاحر تحن نالف نوه ءاسسلا ن 5 0 تلاق الحر نررخي ناد

 ناك كابأ نا 2 رس تلاقمأ اهءادر هل> ريف تقاعأف ىنأ تنب ةساك صو ناس> نب ريم

 نيقلأ الك ناعج مث 'ىث كاف 6 هنت نركل ل امو تاكا ل اع خلا 5 :اروسج

 لدجب نب ثيرح نب ديمح غاب الو بإلقلا مداد قد نطحلاو بارتلا ةيلع نيقلأ الحر

 واب ضو ءامدلا تءقو اماف سد ىلع ريغلو هباحأ عمجي نهار يقأ يي لقأ هموق ىتلام

 ظ 3 ظ هءاءرو مدق يت لدجن نب ثيرح نب ديمح ىلا ميك ؛ هايد ىلع وهو ليلا نط ذئموي مو ع

 5-2 ناو انقأ انراوجفرعتو 00 اريد انسربت تنك نادل اولقو باكفيلا همت ةراغال 5

 | ىلحتت ق3 مهءالدأ اونوكت نأ 0 لاف كموش انقط اعيش كموق نهد ائيلع فوذتل

 1 ناكو ص وع نب رطم هل لاش اك نم لدحر سصذي يف هتفيلخو اق مهسّتحاف ةنئفلا 2

 5-5 : 31 07 ع 2 3

 لول مزح اناكوىفاوتا| نم # هيما لح اموق تافايرو يورو )١(

 ةيفرأا ةلودوملا وا ىلع نويو>نلا دهشتس ةياورلا هذهو



 هدريل 0 أ رفزداع 22 لمح راش أماف ءامدلا 3 2 ىنأف. 3 1 06 0 00

 ه4عم جر ناكو راط٠ 3 ةيبعتلا يف ذخأو ظاتغاف رفز ريم هغابو هل هب رك ل امع 1

 يدب ٍق نيذلا ا ءالؤم عدا ا /او نين ريعلا م. هدب يف نذلا ءامدلا راهنا هل اع 0

 ىلا ضكرب ا جرت مهل افا بهذا دولا ن م لقمع ال و لاف حبصم له لق دقو [[

 قح نظف نأ لاقف ةعاس كلذ دع ديمح هشناو مولتق لص دي أ ملف هل ودببال انو مدل ْ

 تعتو نيب ريغان 9ك ل ع شل به ند ىلع فاخأ يناف لا ودع اوكردا لاق فرصنا اولاق هيصوأ

 نيلجر الإ ا نيستا ناكر ٠ لك لتقدقو هانأف مهاتق نع ًارط« عني ض 5 0 :

 تح دقف انعلخ ناقايلا نايرن علا هل لاق دي ةلاسر لوسرلا هغاب اءاف داخل نيت اوناكو ْ ١

 نييريغلا لق رفز غاب هلق اءهاتف مّ مع ناربختال هللاو آل 2 د لغادعأ لاو اناييس ةيأ 1

 دقو شويملا يداو هكلاقي داو يف ذخاو ءامدلا لحتساو ب لك نرد لك

 2 دم هقليإ و اع ند 0 لتقف هلتك الإ ادحا هب كردي 0 ديصلل بلك هب رمث

 مويو حببصلا مويو ريفح موب اك ىلع راغأ رِفَر نأ ريق, ين ضد رك ذو اسيقرق ىلا فرصنا |
 مهم لتقف ل مول يف ركز مهاع راغاو لاق لجحر فا نا رثك | مهم ليقف 1

 نم ةيلعل نب رخام حلياكالا 8 ركز لت لاق ماع 0ك 1 0 قاتداو ةميظع ةلق 0

 ور#و ةلب جيلأ نب ريطم نب ليفط نب د#و حالخلاىفب نم نيصح نب ناس>و حالجلا , يف! |

 نةةاسعأ ت تلاقو مأل ةوخإ فوع نب بج نيدمعو حالطلا يب نم فوج. تاكا

 مث ” باك يب
 - ل

0 

 ل ءاون نيحرت - *# 0 0 5 1

 هس 2 0 لاش ريغ ىف ند الحر 00 هناق ريوغ مول 0 0 نفل مو

 ناكف مههالكب ملك 6-2 00 ةيبلك ىريغلا م أ 6 0 + نا مع هل ب ًانيع هل كك

 نه الحر ةماس نب بيلك ىتاف هس 1:0 هولتقف هب اورذاف مف 1 رط ملاس نب مانا ١

 0 لاق ثيرح 0 نسال تح ناار ل 7

 اق تنا هكر ناو لاق كتم كرع تركخلا | تدك ةيعرلا اكد !

 يفا هللاوذ لاق هبات ىلا يلكلا قوسي يريغلا جرخف سما قراقاو كل لاق عبضلا ريو

 لاقف مه ركنا م وقلا ىلا ر 9 قح هقوس جرذف ع وأ هتلتقل 1 5 ا

 ىد قمتلا هتك معا دنع ةئدطق يريحللا هرب نيس لاو انبياصا ءالؤد قرا م هللاو هلل تا

 لالا هع و 5 هس رو ىلكلا كردو لتقملا اطخاو ىدتلا ةءاح نم نايك جرذ ١ ا

 هس لو

 31ج
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 | لادن تاو ليلا كردن ال «* لدم نبا هنا مادص مدقأ

 ْ * كد الا نع كم نور نا

 | ريع نمطف بابلا ديري قاطناف هلني عرلا داك دقو ريوغلا ىلا عفدي ىتح ديدح ىغق لاق

 رمشب كلذ غلب املف راتيخلا نبلبشو ديمح ريغ ليلا كل“ نع تاغب لف هيف هحر ردك و تالا

 ريمع لاقو كلاخ درط يلاخ ىرت فنك ةيواعم نب ديزي نب دلاخل لاق ناورم نبا

 رباثم نابلا جوغ باس ىلع * لدي نب ديج ًاضكر انتافأو
 رياودلا تاساد يداوهاقاقد «- ازاوش ابق ليخلا امل نيو
 رجاوشلا خامرلا قوفدب يمازت * هفلخ ليخلاةوأش نمتصقتنااذا
 صاعو دود.عنم ارطوتضق « امدعب ةديءز ينج نع تايم

 راتيخلا نب لش لاقو

 0 بلا تيب اير نم رع كرد ءادكلا ةضايلطا جم
 7007 رولا عيب لاك هبط لابرسلا قا دن نم
 رورغم رورغماو ةريمغملا لق # هسراوفرظني ملو ديحىلو ,#

 رو>ثم ضيا املع سف لاطبأ * تدقلذا عورلا ةأادغتعزحدقف

 روصنم ءادعالا ىلع نانملا يضام ©. هقئالخ- حمس اهلئا 0000

 ظ 0 روزلا ةرمحا داوجع نيناك «- ةعلاط ليلكأالا ضر نم نزح
 ' 01 لكاتارطا نب ريع راغأ لاق هموق انشأ نع باطلا ن. ربع نب ديزي نب دايز رك ذو
 | ةيحالملا دتتع تلاقث زكأف مهنم لتقف ةنامعبس وأ ةنامد يف :ليلكالاب مه امج ىتاف

 1 الك ضرحت
 0 ناقل نو نم يلع ا موق دام لعاألا
 01 تيكا دو دبع ىبحو © ربكت ًاءوب رماع يف لهو
 2 ْ : بالك ين ادنعا اوناكف * اوباصاذق ن ا ملناف

 8 بارتلا تب يكوك بناجم « مكرت نهوحالحلا ىبدعب|

 ”اتاشلا حإ عاعالاالا # اي كم ماعلا بيعت

 "ا ةوامسلا مهماع راغا مث مهلتقف فوملاب مهن م ىتاف راغا 3 باصاو ري مهلّتقف اوعمتجاف

 ا ريمع لاقف ةميظع ةلتقم مهم لتقف

 باح ىا| ىلاق نهثيغلا تينقس ©: حالخلا ىنب دنه دزه ايآلا

 تاي نضع[ ندنكلا درر ان اب انع يربخت 1 8
 بارشلانمتمءاتمالكموقل «كمون تنياع ول دنهايالا

 تانج ىنب يح لتتقلا دابا * يت> للاب مهسودن ةادغ

 بائذلا رز> هولث ردوغأ 2 2 ةاساوم ل ولو
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 هموق ىلع راغأف ريمع جرذ ا لاق هموق خايشأ نع بابحلا نب ريمع نب ديزب نب دايز رك ذو
 ريك ىنب نه راصو 2 نم اند اءاف ريوغلا موب ا 0

 جرذ> لقعي >اص لقؤ نم لاق ناف ني هل لقفلدحم نب د.ح ينأت ي دح نآلا رسل لاق | 3 2

 ىلا ندلا ن2 هب يني َىَح 2 الف كعم ءاح ناف قشمد نم نيموس كلذ لق 1 2

 لاق نمو لاقف 0 ئرتعتلا ءانأف كردي ١ ةيماسملا بكر نا هناف ىل: نا ديرتام هئم |

 عرمتلا دا 20 جر مت هب * ةماسملا لدحي نا ل رك لاق لقا باص نالف نب نالف

 لتقل ريمع هلت 3 0 ا نأ هلقأ هن ل لاقف ريمع ىلع يريملا علط يحل

 ناريمع ره نعأو ا كرثو هيادكأو ريع هعبتاو درج ىلوو هيلع فطخق ملاس نب ماسخلا | ظ

 هسرفل لوب ثدح كاذف روع اولد 1

 لدي نبا رك حارتساف نيوقلا ىلا السنع نأ ةباحأ ماو« لدحي نإ هلا ءادس مدقأ» |
 ريهز ينب د ةليج نب ىدع نب 3 راخ ى نوصل 3 م ناهد مول مواع راثأ موفر :

 نم هح 0 ميو لاما لتقو لاومالا ككل تلك كغ سم راغأ-ناق هنا نع

 نمل كان اف مدوقلا نب[ اذخاو 'ناملإ دل مهم اند اذا تح هضراعي جرخ . مث هل عيش ةريزجلا |

 عمسدقم وق ب باط يف وه جرخوه 0 0 مج هيف حابتساف ناهد يلا دق اريمع نا ريالا

 مسيف لتقف مهيف اقح اقح هللا دابع ن ن مرامش نكيلو تايبلل اوم هباال ديرح لاقف مهب ْ
 0 0 ىلع فرشأ اذا ى قده كسع ىلا خ د ا كلشاو ب ||

 ل مار اءلف ائفاذ يذلا, وه امو 0 امام قو 7 هبال لاف كارل ةرثك ند

 ةالخ ن ,أ لاقف 56 نشر هلا ن م لتقف مهلع اولحأ هبادحال لاق لدجب ١

 ا فيدل م 5 0 3 0 قاف آلا يف لاط دقف

 ناسح نبردنم لاقو |

 باقثلا ةرفاس 0 دان # ريق دوما نتعاو لا ةيدابو

 بارضلا- ناتنتف نسب نسكو *«.نسدقلاب ةريودلا" ئذات

 يباو رلابو 0 اسفلاو :* اري_ض. نيئام مهم ذك

 بايالا ب> نم روملا ىدش © ماس ينب ناجحه انتلفاو

 باهالا لانيغ وهو ردوغل © ىدفللا نوماز# هللا ” الولف

 يبو مانعا قاتساو ةلتقم مهم لتقف مهياع راغاف عمجم قانا ك8 مه عمجو ريمع راس من |

 ريم ردقب عض وم يف أ مهم قد راب ةبراه اهزانم نم تامحن 0 تاك تعول ف أ

 هرهظ فاخ مَع ا نئادم فاو ءايحالا ن نس مم ربسغ مهلا ضوء نأالا هيلع ةراغلا ىلع أ ْ

 كلذ يف رع :لاقفءريوعلا ىلا اعمح اوراصو |

 جرعلا عايضلا ناللؤا عيشي * جرمشلا نءطن نيقلا ينب رشب

 لدالاب ضايب 2006
 ا

03 5 
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 ريغ نه لجر لاقو
 اورق هللا ديكم ءابن ترج

 تايرقم لع مهانوع.ص

 ىنسآ وهو ورم نبا نيكي
 مامح هم اند دق دعسو

 كل د) ةيماعأ كللق دقو
 انامز قشاعم تدم دقو

 ءوس هدو ىدعل تلد دّقل

 يريشقلا رس نبريلا لاقو

 ينلذع روعم ما تحعصأ

 ادم كموق ديفا ينيعدف

 ليتق نيف ايلك .انمدصو

 فاض ذيج لكب انوفا

 اهنا لاقؤ |
 ًالوسر يع | صاع غابأ

 دايح ب 2

 نيد تاذ ةزوملا ف 0و

 تاك دم

 قب لود: مياس تدغح اذا

 يوق رخف براش اذ_ه نذ
 ثرلا ن رفز لاقو

 مكيلع نامزلا بلك دق باكاي

 5 ا باك 5 اكوا

 قتحلاف ةناحت م ةفاحلا نأ

 انعأ لح اوبلا» اكعاتاوخ

 مكمأ تفع ثيح ةلذملا-ضرأ
 با.1ا نب ريمع لاقو |[

 قالب نم كلذك امل تاقف

 9 كالا ك0. دا ا د

 انااا 0 ا برسول 1

 1 كاسعل 0 يبقعو * يحسأو مط ي راسا لاراَم

 « جزع موو ناهد ربو #

 باك 10 تيدفعا امو

 برضو هل ءافك ال نءطو

 بر دعب ا!برب حعرلا هيلع
 تاص طخلا حامر نم .رهساب

 تروح ءانقل ثقل امو تنلب

 1 لدم ا قاتم

 حابصلا يدانم ىلا ينوكر يف

 حاونالا يدل هب ينيبدنت

 حامرلا لاوطلا يماع ىنيب

 حا رج نم درشم سلس و

 ةدعم لاحرو

 بانج يتب تضرع نأ غابأو
 بارضضلا نم لال ضيو

 تاقرلا رعص نم نم مه

 باصالا يف نكرملا اهصماعو

 يباضتغا او>رييذلااذهنمو

 لسرم :باذع قم مكباصأو

 نوال يوكل ا كافل
 ولا سلي" سشاخلالا» روغلا
 كلزمو حاقللا اهب بوذن ضرأ
 لد# عزم ثيح 31 كوبأو

 ةهسنل يشكل اس

00 



 باكريوغ ريوغلاىلعذدرو
 دودبع عرمصم نيعلا رقأ :

 باكلاب يدان ةمئاقو 0
 اضيأ ريم لاو |

 براهنيب مه-ح انكر 0

 دقاعي انيقتلا امل ان ةلفأو *

 هنولعأ ةتيق ال ول كيمو *

 اضيأ ريم لاقو ' 0

 , ايلكو

 ىريغقلا مهح لاق د

 صاع يفإ نع الهم باك اب اة

 ةبرك ف وهو دن ىلو

 ترش دقو ايده مالا

 ةعاس انقلل متر بص ااه

48 <2 

 دك 1:
 ك١

 25 ذو من

 “را ١ ا - كيرا 0 . هادي 0 ا 5 ا : "ا

 : و 2 ا 237

 7 1 : 0 ا

 ةلذأ الولف مهانكر

3 

5 

١ 
َ 

71 
7 
0 

 لدن, د.مح اضكر انتلفاو

 ةفلخ 1 ةاش نمسا اذإ

 ةيشع ان يح ةودغ ندل

 انتحار كل هارت 2
 ي رظنافةوامسلات هر أ تاكلي

 مكعج سرا وفابانككصدقل ١

 منكر ةمقوب تيقس دقلو 0

 ثرحا نبا يف لاقو

 قرح رو اك اريح هللا ري :

 هدح هلل راوغملا ةحاطو

 انراث بلاطت ال دو دبع ينب

 انراب نهم: دئؤلا ]ضن نكتلو
 مكلف سف ناسوف مكتدابأ ٠

 0 ضب م-ييدبأب

 اوءلاطت م متأ نا مهوبسف

 )ه؟١(

 حازتنا تلق اهنوبع نأك *
 حالا ينب ةارستقالامو ©

 حايضلانايتف ع باكو »+

 لد_-+< لد 5 ايانملا 1 »*

 لد« نا ءارطادنع حاس لع *

 نداتم ةيرقلا لاس 2

 ركلا ةيغار لكم موماع 6 نإ

 رئاعلاب د_لا ايف سياف *

 رهاض هيك ليوط ىلع ان

 رساكلا ةلوطمملا ةوبللاك *#

 رباصلا دحاملاب نك مو #ئ

 رباثم نابالا جوغ حاس ىلع *

 رجاوشلا حامرلا قوفهب يمارت »*

 رطاخملا مالغلا خير# رك *

 ادارم ربوغلاف ةوامسلايولب

 ادالب دالللا يف ةوامسلا ريغ

 ادا قح باكاي 8 ديدعو

 < 36230 ادافن ناوعلا برحلاب باكاي

 لاو ةيحتلا هتقالو أددعس *#

 ص نذاتداب لتقلاهلا 1 ولو *

 برها تيشناناطل سلاب سانا نم#

 و.2 ف يداعالا ران ترذام اذا *©

 بقءالوال ىص ادعاذا ديدع ©

 0 اىفاهوضتناام اذا ©

 0-2 "ا 2 5
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 0 ب ب حبصمج7ْسووبب

 ريم لاقو

0 

8 0 

 83 لط ج] ناتاط رن م عر ةعاسم نم ليلعلا تيك
 اولتقو لابواذاح اص أوقالف 0 0 امون جراب | هاني زح

 لد ركع يف لق الاو »+ انفو مس نوه 5-3 را اهلا اقع ف ْ

 يبرالا رافصلا نا لاقو |

 اوس اميصم تاكيجاز ىدد لئاوةنباس 00 هم كلا 1

 يسا اه نوكي نا باك ديرتو

* 

 * سا م هللا ناكو أومش

 ع مك دوءأ اهو العلو 0 0 باك لاي انادي 0

# 

0 

 : يعارلا لاقو

 ١ 4 اعرض او لذاوا ضويك اونوكي © ةراغب املع اموب شرتش يتم

 ُ اعرمصم اماهو ةاقلم دعاس * مهرادب انكرتدق حالملا يو

 ظ اهمسمسانلا نمرك ذ يف ءارهل # عدن و باكف تأ انعدج نحو
 1 فاسق نمت مدي «دانر ودص ىئشي لتقلانا ول اناتق

 ةفلع نب لّدقملاوا 000 آلا نب رفز لاقو

 امدق ناك يذلاب اناوه اوقذأ * لد نبا طهرنا نوبعلا رقأ

 امّزوقملا جيشولاو رك ا # | مايظ قاقر ملا ضيلا | مه اندعمص

 :امذها ةلحرلا ا 1-5 نإ اهلكف ةاز هاا ا ل ر>و ْ

 اه الا أموب عدي ملو # ه 0 ليلا مل ىف لكب ْ 5 5 ا

1 

 دع

 3 ىسح تاحر تاك نع تاراغلاب 206 5 املف نق تان هع و يتلا بولا هذهو

 تاك صعب يف سدف 0 د تورصنا نت رق تراص ص يذلا عض وملاب 1 تراص املق مأش !| ىروغ

 يفو بلغت ىنب لزانم نيب تار ملا 0 1 الزيف نيملع عم محو باك ءنع ند فرن

 : ليود ناكو ا ا للاب نيل الك اورو د ملل العر 0 اا ا ىئفب

 : 5 أ ندي رح ا يتب نم مالغ اهنحا اهزعأ نم اود ة 4م -ع ْرءأ اط تاكو باغ يب ناسرؤ ند

 11 ىلع أومو موعر َ ١ : هءاكأ أت املف نزل رعم لاقو مكث م إ) ريمع ىلا كلذا وكشف

 : . راغاف راس مث امج عم : 2 تدقا ع ل لا اعانأ | لذ هولا و امل اهردعأ قو

 || هنأ باغت تمعز شا 2 نه لجر جرن ءرطاعف] مودي عاج لف ذ شا رخأ يف .- نع

 َ قرا لطخالا غلق م طا 1 اه لاَ ش!رلا يب نم امال ادوذ حلو كلذ كما تام

 نادارب وهو لاقو يام 2



1 3 
 ا

1 1 

 ريما + خالل تاخادو © اهالك نايبارلا ينودو يناثأ
 رد مااو ءاؤولاب نو باغأو * ما 5 ينبأ 5 يانا

 لاق ريا نيبت امل '

 نيه اهدوذ . نه اوء>ر اش »+ ميه مم 1 عر ممم !واَخَو 3 8

 ةسو اوقاتساو رف ةياا مم م اولتقف روباخلا ءازاب ب لفل يف ىلع تراغا اسف كلذ جناب املف 0-2

 راوخلاو ةبأ رقلا هلاو كد ثرعأ نب رفز اوناف 2 ن. ةعامج 2-5 رثخ اري عل نيثالثو ٠

 كل نردق ام وأ اع اهدرنف ميلا امأ لاقف انما انيلع درو انلاحرب انثئا اولاقو اسيقرقب محو ]ا

 تاب ثول نا ا ركد ملا ا منا انممأ نم مكحتن م 500 أَ
00 

 مم ١ ثاطإ هوي كورلا ف 0 ا 00 - يناثو هنأ نرد 1

 الإ نودي ربام موق نوع ل يبا هللاوف رت 0 0 0 لاو اونأف مهداتو /

 اواو فو كلذ يبأذ 5 واعر 1 مط ' نأ بورما هذه ناف نع أسال لحعرو روباخلا

 هللاو مهعم ناك ملا ١ ن٠ لدحر مه لاَ اأو هللأ مهد_ثانق كذب الإ اوذري نأ مم

 0 قرف نم انور ند تر ةناخ لع اوزاعاو ان اوممح مث هد 00 اوةرصتاف كتيرا ا[

 نكد ءاغتلا مزه»و ل 5 لوأ نذر دنع ماكل ىذلا ي ريغلا ناكف باسحلا نب ريم مهقلف هي ةيسقلا | َ

 ديع نب نامل ركذف ودعا ةناعشاو 0 اوهر 0 7 0 اعمخ ؟ نام 1| كلذ مظعأف -

 نويبع نء اشرش ناكو ريهز نب دعس نب ةمانع ينإ د زارا نب سابا نأ مح لا 3 هللا 1

١ 
١ 
1 

 هلاقف يثرَقلا نرد نادرا هياع شف مهذب 0 2 0 راغأ 2. اسقر 5 لذد باغ

 ةشرق' نبا ريعالا ىلا لسراف ةقرفلا يحال اع. اعرك ناكو كالذ 3 ركز زمذقا

0" 

1 
20 

1 

 ور< نإ

 نب مثح نب ريهز نب دعس نب ةبيتع نب جعب نب ةببتع نب ثرأأ نب رفز نب يار نب
 داودلا نا كا 3 هل لاَقذ باغأ نإ مغ َن 3 0 نإ تامدع نب 2 نب شرالا |

 رازأ 3

 رفز يفالف باغت ىنب فارشا نء ةشرق ناكو كاذولا هباحاف كم نبا نع ةيدلا يف +

1 

 أ م

 ا 0 دفوف اهيفام رودصلا يفو مهني حلصاو 0 نيباهأ 1|

 هيلوي نا هلاسف يراصن ,مهرثك | ةءعير ن٠ يح الإ قب مل هناو ماشلا نئادع ةءاضق لوا دق | 7

 كلذبهل ركذ رفز ىلع مدق املف كالو الإو كلذ دارا وه ناف رفز ىلا بتكا لاقف» ميباع |
 مهيلا هحوف هترفانم ىلا ةيعاد كلذ نوكيو مهب فيحيف ريمي مهبلي نا هركو كلذ بع قدن || ا

 مهوملعاف روباخلا قراشم نم باغت ينب نم اطالخا اونأف م اوقفري نا مهرماو امرت |

 كلذب هيلا بتك بمصلانا مهءاعاو مهدرف رفز ىلا اوفرصناف مهيلع اوبأف هب اوهجو يذل ا
5 
 ام رفزنا مدالا ن نبا ركذو لسرلا ضب اولةف مب راح وا مه:م كلذ ذا نم ادب دحم الو | 1

 رخام نمار مهين بايحلا نإ ريم ميلا راصق باغت ينب داسفتسا ه ركو ةياع دتشا كفا |

 ري# نبديزي نب ةدايز ركذو لتقلا اهيف ماظعاف موب ةريس٠ اسيقرق نيبوهنبب روباحلا يلعن | ا



 002 ا ا

 007 (١؟م)
 ع هش --ج ا“

 | ءالؤه نكلو باغت طالخأ م-يفو رغلاو دمس نب باتد ىنيب رحتسا لتقلا نأ بابحلا نبا

 نورشع هل مج 3 ترحل 0 ديزي نب رفز ناكو اديدث الق اهب مهولتقف سانلا مظعم

 هباصأو ريمع باصأف هلباتذخأو ىعاشلا يماطقلا رسأومهرثك أ ذئموي ٍبيصأو هبلصل ًاركذ

 نادعسو يموالا حيسملا دنعزب ثرطاد.عو ريهز نب بكن دلاخينب نه ةيواعمنب ورميو

 مكب« ع ريم لعجو ريهزنب مج ينإ نم 72 دودعسو بارع نب عوسدبعنإ

 ا يبن : ينتأ لماح لكل راح نأ رادالا هللا ريش يفب نهلجحر يدانو ادحأ وقيم

 لح اع 1 لكن اموت تح نم.ةنفملا اطيب ىلع دعت تناك ةارملانا ىنثلبف ىلامحلا هتسأف

 ِإ ءاسنلا نه 8 هب ندأ يم 0 هر مالو هءاحصأو رفز كلذ عظفأف نهوطن ر بهل نءمتجا ع افن ْط 1

 ىف راخلا افصل كلذ ىف لاققهب ترض الو هتلمقام لاقف

 اني ةيماحل كرت »+ ريش ىلأ# 2-5 ارش

 : كلذ 0 لطخ '”الا لاقو

 رابغلا م دقو اهك انس انذإ اريشق تئطو دق ليات 27 ماو

 رادغلا لغعف اع اني ىنإب * انيلع مسيغسل مسج زحف

 1 ش ةافسلا لاقو
 زدقىلع قافو بابس ال ايانم * تفداصف اسق روباخلاب تين

 3 لاقو

 رادقإدعب اجارفناتحرفنامث « عتتمم روباملاب كنأ تين
 روباخلا ىف هنم ناك امب اريمت بتاعي ثرحلا نب رفز لاقف

 0آ0767:)]2+
 راز كيلعو بتاع ةلاسر * أريمع ينع غابم ند الأ

 رازن ىف كيان دلو و د باكو علك يذ ا

 راسكناو يوب تا ةيادبع ىلا لع ا

 نارمع نب مهدأ ركذاكةقان ةنام هيلع درو هلدس ىلفع اسيقرقب رفز ينأ يماطقلا رسأ اساو
 هحدع يماطقلا لاقف يدسلا

 اعادولا كنذم فئوم كال *# اعامخضاي قرفتلا لبق يف

 اعامحا ممل ىراال كنموقو نإ ي*وأ نا كريسأ يدا قف

 اعاطقنا تنياس دق بلغتو #*# سيق لابج نأ كنزحم ملا

 اعافترأ اهقيرح ا 0 *

 اطادسصنا يدبأ اعاو تن *
 0 اهتمام ىراضف

 يع نما حلا جلا 6



 ًاعاغب .هلزنم ناك نم ىلآ © قر نيح كلذ لس مش إفا
 اءاضقاب كنويع ررقت الو © رازن يني ءامد دعت الف
 اعاملا رفزاي تنس>ا دقف # ققوتلاىلا مانتسا نكينم و

 اعانرلا ةئاملا كناطع دعبو .# ينع توملا دردعب ارفك |

 اعالطا جرا مل نامدقلا يب * تلز ةادغ كاواحودم مف

 اعازتنا عزمت قالخالا نم # ارافص تناك و تكلط اذإ

 امانطضااوءنطصا|م دنع مركا او# ام لقا نيععنم را :

 اعاستا الا مهقالخا تبا * ليفت ينب هوجولا ضيبلا نم

 اءابو ةءس اهءوق لضفت * دعم تملع يذلا موقلاينب
 مدقملاميدق يلا يفتنكدق * مرك الانب ث رآا نب رفذاب

 يرحم مظفح كيذباوكنا * محجت املو موقلا محجأ ذا
 يشو يناس فخحامدعب نم #خ يمد كيفكي هللا نتحو

 مو.ملاضراعلاتليرخلاو # م.عم رطب نم ينتذقنا

 « ٌمراللاي نوعدي بلغتو *

 اريفملا كمست. ىلقو # اروزم اسخ ىذح قاب

 اري نازح نيقاك قرش ل لرطح اماكأ لكلا
 ارب مث عيإب يذلا كذ « اىغالا رفز سيق ديس
 ارضو هب هللا عفن دق * ارءتساو ماوقالا ضقنو

 ساره اباه برحلا يف ناكو *

 احاضفنا رعصبلا ديزي اردب « احار ني- كرملا يف ناك

 احايزلا :انرو اربع :رقؤ 8 لخاتما ناك راس ل اذ
 احالم الاو روباخلا يثغو * احارك الا ىشغام يرنالا

 * احارلا تفك الاب نوقفصي *#

 دانقا ريغ الوق يعاطقلا نم * هتحدم يسقلا رفز غلبم نم
 يدابلا ةيرضالا كموق نيبو « مهب سيل يموق ناك ناو يفا

 داب لتقم يف ىل ضرعت دقو # قفرعمتيقيتسا اع كيلع نع

 داسقاب .!اينسحا كذيإل ناو ٠ فس داما للا 1
 يدافصاتخس> ادقف تح دمناو# قمراكم- تعا كنوع آف

 ىداصلاةباغلا فيفح نيب ويني, * .هنسحم درولا ماقم تيسن امو
 يدانلاهلودني نسر تفر « املوصإ ورم نه كئانك لوا

 ١ - نورشع - يقاغالا (



 ل 1
 شا تا سك تمول يسحسع مطعم هج مس ص صم هي ضع حج تعتمد ة رحم هحيم مح دع ةح صام هع ع مش طم ل جس محل ا ماس ال اه نجما ع كتسمم سل ا

 ٌىداملاةهد رلا ديس لدم حعاسو 39 ةيهاس لك آلا نيعلا ير ال ذا

 داوم ا ريغيوقو دوهثىلو> « ممكشب سيق نم سراوفلاذا
 ىداوع تكنأ مننطأ واو ندر احر كيرتمي ذأ

 تالصأ ريغادانز تحدق لب ال

 دازلاب ٠ نضام اذا ءاتغلا 3

 ةليقم برالاو مميصع دقق

 مههوق ريخ ليفن لآ ديصلاو
 دان نمو صاق نم ةيفرشثملاب مهراح عورلا ةادّع نوملاملا

 اع 2 نم ين *ات'ا

 تيرا اها دل ىلا كورك الو

 ىدارباويرادصان مضت لي>

 ىداسح و يئادعأ ةنامثلاىدمت

 3 اماوقأ ل- ع يا تير رح لع كر ةكنأق

 اضيأ لاقو كلذ ىلعللا كردقأال هللاق اذه رفز عمس املف مالس نبا ل

 مكحلا قطناملوقلا ريخو * ورمع نيرفز غابم نمالأ
 مقتسي فرصملا يوهيالو * ارصق نهدلا باعي ام "يب

*« 

 نإ

+« 

#*« 

 داو نأ الآ نوندظي الو » م قاع لف اكم عوق مليا
 ان

+ 

*« 

 مجرغلا هب ديكس عو# # زفتسم بطغإ نيح ا 0

 ميدقلاو لومملا دع اذا # ليش ىلا بايحلا لا اف

 موذع سرف هضع راسخ * ليفت ىلا بابحلا ابأ ناك

 ورأت ةيزاوب ام امورا بيك ونيو صاع كل ىن
 و يمحأ الن 1 لاق حاملا يب نبىلع ينثدح لاق ةظححح رفع ندحأ 0

/ 0550 00 

 احابصم 6ع الأ لوقي مح س 3 اوما ةياهارا يفد 5-5 ءادتيا سانلا نيا نولوش ة 3 اور

 يلاطعتلا نييمالسالاىف قو # لزرع باع .-ىرك ذن ه كرا مق "وق تت .حو# يلاباا لاطلا ام ا .

 31 لوقي ثرح راشب نيثدحلا ىفو © للطعلا اهي .أ اف كوي انا » لوقثيح

 3 6 2 احا و هيلع اذامو * 3 نا هو للاطيا

 ْ اهونالا ن نذرعبام بعالم # يوالاو داط 1 عرفلابو

| 
 ا

 ١ ترصتقا لوط هيف ري ند أ 1 و زارا ثرحلا ندحأ باتكن م ) ل (

 | نبكللا دبع نع ينئادملا ىنثدح زار 1| ثراعا نب دما لاق ىعاطقلا ريغ نم هيفام ىلع هنم

 3 َ هع يعشلا صاعودنعو لطخالل نأ كلملا دع لاق لاق مي كلل ل .علاق لاق -

 9 1 ينأالا نيم ْؤملا ريهأاب هللاو اللاق هتاف كنا 5 أ برعلا ن 0 رعش َُك رعشا اضايق كلنأ

 لاقامو لاق عارذلا ريصق عاملا ليلق عانقلا 20 ا لدحر اطاق اناسبأ 3 لف تنكىلا تددو

 ا يعااعقلا لوق هدشن 1

 لياطلاكب 0 تيلب ناو © للعلا | 1 1



 لاق تاق

- 

--- 3 

 هتشاشب ىبث هب ديدا س

 3 شام الإ

 ةححجحتم ن مع يلأ نهيهحر نأ

 * هتحاح 0 يفأنملا كردي دق

 يعشلا لاق اهرذا ىلع ىلا َى

 قرطم نماءلاخ رب ون تقرط

 ةيادح ديح لثع كيلا تءطق

 اهنأك لالككلا نم نيعرصمو
 0 عارذ 00

 افصلا اه دهم بكر ىلع تح

 ا ل

0 

 ل

«* 

 نب

 نإ

 سو

 لصي ةلخ وذ الو الدق الإ

 لق: ف وس الإ لاح الو نيع

 لحعلا حدعتةسملا ىلع وهم دقف

 لما ؟رطخلا مالو وديا
 لازلا لد: للا عم نوك دقو

 لاقامو لاق اذ_ه ند لضفأ يعاطقلا لاق د0 ة هل ت

 قالا يبو اي د اك لع
 قوطم هيرب قاعملا نس .

 قتءلاقيحرلان 0

 قوم دقملا قزع جرفمو

 رظملا ليفثلاكا 2 لعو

 هقفر مهامه ىلا نعمس اذاو

 اهياذأَ اهد ودؤذ لع تاعح

 قوشم نوواقل عئار نك هيو وس ريكز ىلإ تاتدزضااأحخ

 قابالا ناصخلا ةكاشك اقط » هنيار قب رطلا ىلا نرظن اذاف

 قلوالا كيا ىلا كادح ثدح 3 هج ل وحاو كييصن اذاو

 قاطملا | ماكنا ىل-و 2 59 دا اوفلأ ْن 0 9 ا

 نع ىلع ال نا تار ناف دوباو نفءانلاعإ و تيداسألا يف وك كذإ يبعشإب هل لاقف | ٠
 مة ةرالا 0 ينلقأف ادبأ رس 2 لل ض ىعأ اال م ل تاّقف 00 مهعداف كموق 3 ا 2 ١

 يناف لطذالا 9 رفغت سا 9 كلأسا نيئمؤال 0 اقذ ناورم نب كلا دبع يلإ ت (

 ريمأاي لاقف يزا وجيف يعشلا نا لطخااب لاقو ناو نم 50 كلملا 1 مر ام 7 ال 1 :

 قمل اعلا 7

0 
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 »خ2

# 

*« 
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 نهدع 30 اذاو

 نب كلما د_ع لاقث تحي اع الإ هل ضرما مل هركل ام كر اذاو يدحالا ماا دق ني

 كلذي لفكتت تنا لظخالا هل لاقف ًادبا بحي اع الإ كل ضرعال نا يلف لطخالل ناورنص |

 ىلاعأ هللا ءاش نا هن لفكأ أ نأ ناو يم نب كالملا دبع لاق نينمثوملا ريمأأي 1

 راق يذب اراقههجوو 0 « مهمل ىرسك امس نيذلا نبا

 00 يدبأب قاق رلا ضيب# !ابو قّلاةر1ابناسارخ خود

 هله“: نم ةعاج كاذب “ ينرب>ا ) ل# يتب نم ىعاش دعس نب مط همسأو 3 0 كا

0-7 



 تي 1 ب يارا رالي

) 0 

 ءايتعلاَو هللا انطقتف هفلد ينأ ن فاد ل اولا نع نب دا دم اذه ةدحم ونا نكو

 نم ًادئاق نأ ءشلا اذه هلوق بس ناكو دم شن هؤادتنا ع :لا فيفذ هف هنطو ةبد زينكل ١

 7 كلذ منك ١ ناسار# ذئمون وهو ثدالا نب ورع ىلا أدتلا زيزملا دلع نع نخأ داوق |

 اهدعنو نيدبلا 000 1 2 5 هيلع لذ دف هقلقأو 0

 رانك“ هيف" تدب تعم امأ * هب ">2 تلا ًارمع مع نماي

 رانلا, ءاضمرلا نم ريحتسملاك * هتبرك دنع 0 ري بملا

 نحل 3 8 #ه هزل زينك هيف ىنغو ا ةدمم ينآل لمأو هنع يرسو كلذب دار

 ل11 ( تحس ) هلو هيلع علخو ةزئا# ا مل اذه انرصع يف روهشم نس>

 ةنايزرملال ١ نيبو انئيب تناكو ة رك اذملا لتس ىلع اذه هللأ هحر يأ ثدحي نايز رملا نب د#ت

 رهو ةعدق ةدوم

 4-3 رمل »دعت قاع 54 ىتلا راق يذ ةعقو ريخ 2
 / 00 ا 0- 0 2002722 72 ل و

 : 1 0 و 0 لل دا ومد شار نع

 6 0 ل اهعنلا لع بضغ ا ضمه نب 0 ا ا راق يذ ثيدح نم ناك اولاق هسأ

 : هعدوتساف ناميش نب لهذنب ةعببر نب ورمع نب صاع نب دوءسم نب 'يئاهنامعنلا ىتا رذنملا

 ' اأ] حالا ةكشلاو ينارعالا نبا لاق ةكش فالآ ةمبرأ لاقو كش فاأو هدلوو هلهأو هلام
 1 05 رف هدنع تناك مهف ه هروصل أرط ىنأو بره مث برعلا 0 ل عئادو عضوو هلك

 : وب هتلأو مولبج هولذ دب 3 اوبأف رت نب 57 تذب تايزو 5 ََش 3 نا كيهس 2

 0 هنم عنك مم كودءئام اناف ان دنع 80 نعال 3 هل اولاقف س نإ ةعبر نإ ةحاور

 اوشا دب يف هدب مضو يح 8 4 0 ما زحو يبس | ا

 ا أملف اولاق دبيز ك١ يدع راب أ ٍْق 0 هريخ ىد دقو نشا لاشو طاناسإ هس

 دلاخ نب سيق نب دؤعسم نب سدق دفوف داوسلا يف ريغآ لاو نب ركب تلعج نا.عنلا كله

 نءضإ نا ىلع ةءءعطو الكا هلل محي نا هلاسف ىرسدك ىلا ورمع نب هللا ددع نزدحلا ىذ نبا

 لاقو اهالاو أمو هل الأ هعطقاف هيف اودش الو داوسلا اواذدب ال 0 لئاو نإ ا هل

 اذا كا .ضالل 0 الا ند ا امذ ٠ روع> هأ ا كموق ب ىقكتو تلك مك ص

 هلوقب حاملا ىن ع هاناو 0 ا هقاث 3 8

 1 دوفسم 2 سف يب حاقل مونع * تءفد اك مكنع [نللاب عقداف .

 3 1 دلاملا نب ةلعو نإ كرا مدق 2_ ةساب 1 ّ ةل> هيطمف مونم 30 ند هس ناكف لاق

 نيربسللو ةم ةلمإ نب لهذنب نايش ن ١ تكالام نبثرحلا نا نايدلا نب يرث ن 7
 ١ | طخ

 ايعاذ مل ن نب لحت نب كوس نإ هةعدج نإ لا نإ ةيطاح نإ رايس نب ةيلعأ نإ يد

-- 
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 | لئاو نب ركب نم اسانايوغتساو اج رخف هنم كلذ البق 06 ابضفف نيتس ابركو رمت ى :
 ْ ىلع , مكمل راغأو درج نم * مو 00 لع ترا راتأ اونا لاا

 ا ل ل 7
 ظ ما قو دع امافأ نع ةيدب ل ماكو ام الاو اموت الو كافل ليفي ْ

 نم ةحود وهو ل.حدلاب اوئفدف مها محأ نم تام نم عم رش ةسمح مهم تاق نوعاطلا مم 0

 قورفم لاقف ةريسللا بدر ذعلا

 0 وفو يتاجر تدوأوىلا 0 ا ٠
 ةلهاو هدلوو نايمتلا ةقلح نا ةغايو لءاز قت ك رع هل ن١ يردك كلذ لب

 | تمعزو كموق نم ىنترمغ لاقف ةلبالإب وهو دوعسم ل يركن لأ مهدنع
 نب سيق لاقف مهلا نثوملا ةينعنا يف يرتك 1 طاناسن 05 3 منكما | ش

 ظ نوي وا دوعس و
 قاكم مكل نوكي ذل هن © الور :لوذ" ينب غلب | الأ !

 نانس ائباو مه نا # فيراظ يف ةلعو نبا اهلك أيا

 ناسلا ةمس كوعسو دقو # يد_.ءل ىلهذلا مكيف نمأيو

 00 ريشأ. نع غلي 8 اذ نمو يوق غلبم نمالأ
 انملا عم كاكفلا وجرب الو * انزح تاساو هجم نر

 نب لهذ نب 3 هش نب سودس نب ةءلء“ نإ فاسإ نب رير> نب مولا ناس ىنباو ميلا
 هموق رذني دوعسم نب سدق لاقو منها ن ءابلع وبأو ةيلع

 لئاو نب ركب ءارنالا ربي نا * يتلغيو يحالس وشرا ينتيل الا

 ءانالا 2 نأ يدرب

 لهاح رحزيبو فورءيءاطتلل *# مم حاصلاو هلل اوميضوأف

 لئاوغلاامف مايالاو ىهدلا ىلع * مكناعا مكيفناك ول'يرماةاصو

 لصاو ردبال ءاملا نارحبلاالو # هئيرقتال فاطلاو مكايف

 نك" وعلو دام عت ايزل ينناريلااغب نع مكنسيحا الو 20

 لاقو لاق م كلا ليخلا دوق نم نيعم هنا يا# 0 هدوقال ءاملا 1 لاف يبا عال نبا اق

 مهرذني ًاضيأ, 1

 لئاينفل ىاقلا يف اطرك ذو لئاخ لالا عم ىليل نم كانعت .

 لح اد ىداؤف»ىفا:لكو يلا © امج ناك اهب زدعا يح كلش
 لئاق انام مويلا يسوق ربخيف * قلغبو يحالس وشرا ينتيلالا
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 لئانقو ةمح دوج مهنغ # مهناو بوعش يف انيو اناف

 ا ٠ |ولتاقت منا موقاي يجلف اه * مكنيبو يني محملا دونجناو

 ١ هللا ثعب دوءدم نبا دنع هدلوو .ةةاحو ناءءنلا لام نا نابتساو ىرمكل حضو املف لاق 1

 تياقةقلط او هرهأو هلام كءدوا دقو ىلءاع ناك اناناوعنلا نا هللاقهناءرب# الحر يرسسك :

 هيلا ثمبف ةيرذلا يبست وةلئاقملا لتقت دولاب كموق ىلا الوشللا ثعبأ نأ ينفاكتت الو يلا اهب |

 دحأ انأ اناف لبق 5 5 ناو ربك الو لاق ىدتعامو يطا كلي يذلا نا "اه ْ

 وأةتنامأ ر حلا لس 1 اواهابادع دوا "زهد نع اهدرب 01 قيقح ورق هيا عدوتسا لحر اما نيلحر م دييمباست

 امو محاعالا 0 لاق م وأ ودع لوقت هذؤأ نإ ىخرال نسلق هيلع 0 لدحر َ

 باك هيلع درو املف مذ ناك مالا اذه نأ اوفرعو برعلا لع ضعبب اوممس دق لح مط

 دقو لتاةم ينب رهغلزف تارفلا آو يح لقأف ترتقأ دقكلذ 0 نأ ةقفشلا هتاح ”يناه

 ْ نب سابا 0 اعدو لاق 1 هايا 'يناه م داوسلا ٍِف لكاو ب 05 0 هقنحأ

 هوت را
 أ نيثالث هءئمطأ 5 م ةريلا م اهالاو امو را نيع ىلع هلءاع ناكو يئاطلا ةصيق ١

 1 ىلع ةراغلا ُِق هراشةسافةريخلاب اوناك نيذلا بر 57 ند 1 يق و ءانأفتار ملأ *ىطاش ىلع 83 رف ا
 دج

 : نأحاصبال كالا نأ سابا هل لاقذ ساناا ن * مهزفانا ير و تكد لاول د نب ركب

 مدين لج او. 1 لطفل للا اقل

 ع 7 اوريفتار ةلاتءطقو تربع 'ىذ يال ع 2 ١ يعل ناو هتيعر ند 1 ةيصعإ

 ممم ةغىر ىَ كو. كل ممل ع كمرنو مع برعضأ و عجم ن او كيرك دق برعلا 3

 | دطشو ل و هذا و ١ 3 4 1 ف ملتي ولا لئارقلإ ضعب ايف محملا نم ةباح لسرت
 نإ

 3 2 كالايأز ع ادعضصت 2 0 يصف ا 0 داوءسم نب '”يناهت ذا داوعسم ا

5 1110111 00-8 
 هل لاقثبرعلا روما يو ةم رعلاب هنا رثوهناك ناكو يدامعلا ديزنإ ىدع 0 ور# هيلا مق 1

 ]| حافسلادلو نم يره نب ةعرز نب نامعنلا هيلا ماقف هلومك< دونا مهبلا ثعباو كللملا اهيا قا |

 | تناع اوتفاع راق ىذب اوطاخا اذا لئاو ن : م 6 اذه نا كالملا اها لاقق ىلغتلا

 أ يا روملا ديزي نإ دلا1طع دقعو ركلاو باغآ ىلع ة- غرز نإ ناعما ةكقمف راثلا ىف دار ا 1

 1 رسودلاو ءانوذلا مام - هعمو برعلا مح ىلع هصيق نب سابال دقعو داياو ةعاضق

 ثعبو و فلا نع نيراتخل 0-3 ا 0 0. و 0 برعلا |

 ادع نب وره رماو نمللا لاا 0 ودع مَغرف اذا 1 0 ع مادا

 ح مهريوو ره ا برمعلا تنكو | 5 ريشا نأ 1
  ىرسك دهعو نول 37 طللا م غل يف

 ) ما ناف ة هعرز نإ ناهقنلا مهيلا اوثع نا اهم اوندو لآ 'او نب رك دالب اوفراش اذا ْ

3 
4 3 8 



 | ا 4 رد 0 4م هقلاح 0 ب رعلاف 2 و مك 3 كلذ 0 0 مك ١ ا

 تنب يلكلا ن ؛١ لاقو ةياورلا د هه قف 0 ةابع يك! ف ككووت نام || نإ 8 1 3

 0 مهرذن تااقف حد ,حءصلا وه اذهو بقل 4 4هق راو داه يغو نامعتلا |

 ريفشنعإ ريفنلا د8ح ع 2و الود سو ركب يف! غابأ الأ |

 -- اذو 16 رسلاو يسفن و نإ ؟ ادف مولك ش ا ا تيلف

 روىلاب !ب بئاوذلا ة هلل ا + مكيلا مدس دود 39 3

 يزيزو 0 د اذا + 35 كاذل 2 ينأ وأف 0

 فاو هن لزنف را د كل يونا ةا ند ياهل 5 ريس لكاَو 3 ركب غاب القا 1

 تنب ةقيق_كلا 55 يلغتلا 2 1 نامل تب فطلق 3 كراكو ةعرد ن0 نامعتا |

 ةيواعم نب هللا د .ع نب ورهع نب ةرم هتخا نبا لق ل يلجعلا فاصولا ن ب ثرحلا [إ

 دلو يلاوحأ 5 لاق مث هيلع ينئأو نامعتلا دل لع نب دم نب هللا دبع نبا ||

 ناسرفو 0 ا 0 تقالاه 1 دقو لها بذكيال كارلا نآو لإ م

 نم ريخ اضعب كسا عي ا أرابخ مد ناو رسودلاو ءانهشلا نام ةكلاو بر ءلا

 1 وارق 50 امي هيلا مكئان 1 نم انهر اوعئداو اهوءفداف ةفالخإ ده اورظنأ اوءلطصت كأن

 راقيذ ءاحط 2 نم يباع ن٠ ىلإ اوان هأ يف رت موقلا ف كنق |

 ! ةماج يبانعالا نبا لاقو كل | عستاو هنم كل.قتسا ام يداولا ةباج مر :الا لاق نيترللا نيب. 1

 نب سادرم ناكو لاق 1 ل لاقي هرعش بهذ اذا 000 ةهلاح لث. ةمدقم يداوا ||

 جرن هلايع لح مولا" كلف 16 شومان ا موف ارواح يع اخ رماع يفأ

 هلوقب مهضري لوقي ًأننأو مهنع

 ىراولا ةبرسس مسهيلع فاحإ يا اقع 0 ق1 غابأ 3
 رابعا ريغ ايكرو ادايح يجزي * اتلصنم زرماولا كلملا ىرا ينا :

 راق يذ ناطعا ىلع نيزاجل * م_متودن يلوحلا رعبلا طقلتال
 يرافظا بوالا لاح يف بشنمو # ينءظ عفار يئاف منيا ناف

 را يداولا ايرام اذا 0 « هيراوغ ادرو انني لعاحو

 0 م قابفسالا نيسللا ن ؛ ىلع لاق * ر حبلا دا رآ يراوغ ادرو هلوقو يلاطو عترا ابد ا

 | ةرغ ده تناك راق ىذ ةعقو نال طخ عد :غوماع يل نب سدارد رمأ يف ةياكحلا |

 ب رحو رماع ينأ 2 ا 0 ردب نيب تناكو هلآو ل سو هيلع هللا ىلسص "يذلا

 رجشلا ةفتام ةضيغ يهو ةيرقلاب !سم انك دحاو تقو يف انام نايفسس ينأ وبأ ةيمأ نبا |

 يي ربيطتف > تاءح هضم غلا نكد 0 2 هعرزم اهاذختيل اه روع اقر أف

 اهفارحالا «مع نا 9 ام مموق 5 كلذ بقعا سادرممو بح تامو بيق ا

 9 م ص تح سوس ص سس ص ص سس ص ا صا سس بص صاج ص سس و. سس صل بس ص سس سجس اح اج بخس ستي سس جست صا... .دحاشا

 ل



 نايف ىنأ نيب تناك مث ني مو هياع هللا ىلص يلا ثعبه لبق كلذو ةضيغلا نم مطزانم

 هعضوم اذه سدل ري هلو اعيلوشو ملا هذه يف ةعزانم ساد لص نب نيالا نيبو

 يف هتقايس ىلا ث ,دحلا عجرا © رماع ينأ نب سادرم نب سابعل تاس لا هذنه نأ نطظأو

 عفرال ركب لئابق نم مهاو> ن. ىلا اوئ» نيح لئاونإ ركب تلعجو لاق راق يذ ثيدح
 رث هذه يف ندي اولاق الإ ةعامج مط

 وه اذاف اندي_- هذه ىف اولاقف يرخأ مهل تءفر مثال اولاقف دئار» نب رشب نب ور دعب
 وه اذاف اديس هذه ىف اولاقف يرخأ جلا رذ ال |ولاَو يركشلا ميرص نب ثعان نب ةلح

 اذاف اندرس هذه يف اولاقف 0 م ا تعفر مث ال اولاقف يلهذلا دلما 03 ةلعو نب ثرالا

 الك اع رك [يرحا مهأ تعفر مث ال اولقف هللا مت يف يمدتلا نانع نب ةعير نب ثرحلا اهف

 8 ةلظاح وه اذاف هر .ّ تنرمش» ن نطنلا ًظع هدفا علصأ لحر اذاف أنديس ءاح دل اولاقف ءي +

 1 ا واع ما دع نب ةعيذج نب دءسألا نب ةيطاخ نب ي>- نإ رايد نب ةلعأ 6

 مه اذا اوند اءلف هذه يف انديس اولاقف ةعامج مأ م

 ا كللا تكن“ نبأ اذهو كنود ارمأ عطقت ناداق 1 دقو 1 راظحا لاط دق ندعم

 اق عام هيلع قفتاو مكب ؟بأر هيلع عمجأ يذلا اف لاق هلأ بذكبال دئارلاو انءاح دق ةعرز

 1 نأ نم ريخ اضع 5 ىدتشي نآلو راجح ريتلا ف نأو سرا نم نوهأ يخالا نا

 | راق ىذ ءادطس 0 سراف ر 8 الل اذو هللأ حبقف ةلظنح لاق اعيمح اوكلطضت

 1 03 اوفاطأف نتانلا لو ل مت راق يذ يادوب تبرضف هّتيقب رمأ مث توصلا عمسأ انأو

 | ينف ٍيتح كيلا لصوي نا هناو ةماع انتمذ مكتمذ نا ا ا م 'يفاوا لاق

 || نوحأت كلمت ناو كياع درتسف رفظنت ناف كموق نيب اهقرفف ةقلخلا هذه جرخاف اًعتاورأ

 2 | تباال لوسر كنأ الول نامعنال ةلظن>ح لاق مث ملل اهترفف تدحر > أ ا دوةفم

 71( مهتلل اوتابق موقلا هيلع در اع مه ربخأف هباكصأ ىلا نامعتلا عجرف لا كتوم ىلا

 | لامألا درر ارصفإ الف برحللا نويهاتي لئاو نب ركب تنابو لاتقلل نيدعتسم

 ]|| اولتاق لثاو نب ركب رشثمما لاق مث سائلا فاخ اهفقوف اعيح نءظلاب ةلظنح سماو مهو

 | .ةئلما نب سق وب 1 اءلق ةينعت ىلع نوريسي مجالا تلقأف اوعد وا مكنعظ 06

 | عضوم ىلع وهو لاق ةبلم" نإ سدق ينب يح يمسف هيف اوفختساف يحلاب | وقحلف اوفرصنا

 | ةموقو وه ذك.وي يحتلا مث ينوكسلا ةلازغ نب ةعيبر ناكو مويلا كلذ اودهُي رف ينفخ

 دق كناف اولاقف رخآلا دش هيلع اولبقأ اذاف سودرك مهلع دشيف سيدارك اوسدركت نكلو

 ماعم اي لاقف ةشلمت نب ةلظنح ماق 4 براقتو نافحزلا يتلا املف يي أر تأ

 معول ةلعاسف د كطخي ها اذاف مكف رعي محاعالا 3 باشنلا نا لئاو نب 1



 ني فلل ا 2-0 5

 رورعم ا رودقم كالهم موقاب لاقف دوعسم نب ”يناه ماق مْ ةدشلاب مهؤدباو ءاقللا :

 توملا لابقتساو ةينّدلا الو ةينملا نفظلا بايسأ نم ريصلا ناو ردقلا عفديال رذحلا ناو أ
 دبتوملا نما اود>ح مواب ريدلا ف نمطلا 0 مرك | رغثلا ف ندلعلاو هرايدتسا نم ريغ '

 اودشنالاو اودعتساو ل نك اموق ىرا الو اثودص عمسأ لاحر هإ ناك ول حتق

 مكنا م6وبأم اا موقاي لاَقذ ماه نب ةرم نب ليخارش نب ورع نب كيزش ماق 3 اودرت : ٠ - . 5 : نضل ارق كَ ١

 ةنعالا ىدرت ةنسالا ناف ربصلاب مكيلعف مهنيعا يف ملا كلذك و مكنم رثك | ظافحلا دنع ممتؤرت |

 لاق يركشنلا 0 ا ثعاب 0 ةليح 0ك ورهع ماق مْ د امدق 5 ل | اب ْ 1

 قربسمشلايفضيدلاضيموالو * قرا يذه ؟ررغت ال موقاي ٠

 قرملا هوقسأو حارلا هويندف #2 قنعلا اذه م لتاشإ : 3 3 0

 نيرباتخ ءازاب ةنميملا ىف لت ونب تناكو اولاق ةقانلا ناطب نيضولاو نيضولا عطقم ذئموي ْ

 جرذل لاقلا َِق لئاو نإ 5 ءائفأ 3 كو زرهاهطلا ةيبتك ءازا ةربسملا ف نايش وش 2 ” ا

 َُق ىدانف اا سانلا ىد< ززمايلا 2 0 نان رد سدا 3 رودسم مجاعالا نم راوسا أ

 2 - ع 3ك ف 7 1 ع ١

 ١ ةيلعا يب وخا ةراح نادرا هلاور ركشب م نمي ايدو اذا يد دجلة وول م ناييش يفب ١

 رؤذتش لهاك يبا

 رولا نانزرالا هودرقث 3 3 معومج ىدحن ذا دبي انهو

 رتب ةبيرضلاىقال اذا ماسح #* مراص مالغ انم هزرابو #*

 نارفاولعا ديف رسمعلا' تلاز نا ىلإ سانلا ءأر كانت دشأ مهران ردص اولتتقا موقلا نا |

 0 9 ا 0 4 ا
 همقلع نه هلهرح نب وو نك ثرانب دبره قداف لكاو نإ ركب ميسا اومزماف سرفلا 1

 هك هسرف ردصا لامعا هقيسف مك هل ىوهاف ةعرز ا نا 3 2س نب ورءع نإا : |

 كلذ يف دئرم لاقف |[

 مجم عمطجاو جرلاامف تقرغاف « اهتدوش نامطلل ىرابت ليخَو ١
 مذهل قرزا روملا ةاطق قوفو * انحامر توف ناحعنلا ينتلئاو : |

 ىلاوه نامعناي هل لاقف ةعرز نب نامءنلا يبحملا كيرش نب ذئاع نب ريمي نب دوسأ قل و لاق ||

 هدي يف هدب عضوف ريب نب دوسالا لاق تنأن هو لاق نيبمكلا نم كل ريخ انأ دسأ ربخ نان |[
 نم دوحا اهناف هذه ىلع منا هل لاقو هل سرف ىلع دوسالا هلمحو هلبيس ىلحو هتيصان زجن |

 ينارولا ديزي نب دلاخ لتقو ةعرز نب ناءعنلا سرف ىلع ىلحملا ريب نب دوسا ءاحو كسرف
 نعاشلا يدانعاا ديز نب ىدع نب ورهع ذ؛.وب لآقو ورهع نب كيرش نب د وسألا هلق |

 7 هدأ تااقؤ أ
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 ل )0©١(

 لش لقام دعب امون ناخ #* لج رنمىدعنبور< و

 لق انا رك وب ءاع «اذاام قت لقعت ال ناك

 لجالا ءردلل ني> ايدقو # يدرال رمع كالد مها

 * لو يحلو اكلم انيلع ناممن تل

 لمالا ءرملا نع ينغي ول ناك * ةبوا داغل انرظت دق *

 لدحراللاسوِبو ىهدال اس ور * دعاس عم دضع هعم ناب

 املفروت واهل لاق هللا مآ ينب نم لحجر دنع تناك هل رف ىلع ةصييق نب سايأ ت تافأو لاق

 سرف يفام هللاو لاقف لعفب نا هباحسا ءاهق اهب روث وبا مهلا لسرأ مهوزغي نأ سايا دارأ
 سايأ لاقف اهبف همحر عطقال ت تاكامو هلديالو الحر . زعبام نايا

 اهازغعيضاال ءاودسخد # اهبار املف رون وبا اهازغ
 ناكر مر تليقإ اذا © ةييرا وبل. افك اهتددعأف

 اوفراش دقو دغلا نم اوحبصا يتح مهليلو مهموب ةيقب مهنواتق, لئاو نب ركب مهعبناو لاق
 ا اذ1 نى نيتالثو ل نم نيعيسو لئاو نب ركب .نم هنا“ نا اوزك ذف ءولخدو داوسلا

 نب ركب تلققاو دجا ريدك مهنم تلف « مف موقلا ب بلاط يف داولا اواخد دقو. اودبصا:لئاو

 ناهدلا 7 كلذف مهتاسن نيب مئاطللا كلت أوعسقو م اهومسقف مئانغلا لع ةلثاو

 لدنح نب ؛|

 ا نيله نكس راوف سات * مرك ىلع اموب ةقاس تنك نا

 اناخرو 6 مهفرافم ىلعاو د مهرايد نعاوماح سر اوف ىتسأو

 ةعزمب دحا هاب ال ناكو ةصينق نب سايا ةعزولاب يرسك ىلا فرصنا نم لوا ناكف لاق

 مهئاسنب كانينأف لئاو نب ركب انمزهلاقف ربخلا نع هلأس سايا هاتا املف هيفتك عزن الا شرج
 نيعل ضل سم ىخانا لاقف كلذ دنع هنذامسإ اسايا ناو ةودكب هل يماو ارسل كلذ بحخحتاو

 ع علا تس اثادنك دين سايل لا لل 0 يعاب
 للو ةماج] ةنرف كرتف ىرسك هل نذاف ةنع يحنتب نا نا.دارا امتاو هنا نا تدراق رّملا

 ةريخلا لها نم لدحر ارك م هخاب قدعءاف هدي تارو ةريحلاب رو ىبا كغ تناك ىلا
4 

 | ىذةعقو تناكو لاقءافتكتعزتفهب رءافمهلتقوموقلا ةعزوب هثدخ هيلع لخدفربخلاب هثدح دق هنا

 (| موي اذه لاق كلذ هغلب املف ةنيدللب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو رهشاب ردب ةعقو دعب راق

 نع اص يبا نع ينا ينريخا يلكلا نبا ( لاق ) اورصن ينو محعلا نم برعلا هيف تفصتنا

 | هيفتفصتلاموي كلذ لاقف لسو هيلع هللا يلص ينلا دنع راق ىذ ةعقو ترك ذ لاق سابع نبا

 ظ - ةئيدملاب وهو ةعقولا هل تلثم سو هيلع هللا يلص يلا نا يورو اورمدن يبو مجعا|نم برعلا

 | ةعزه ىرا يتح مهل اوعدي لزب ملو رصنلاب ةعيبر ةعام وا نابيش ىنبل امدف هيد عفرف



 ىلا ةظ سا ناقو او

 ( ؤمو.)

 اوعد اوبراح اذا نآلا ىلا مهف ةعيبر ينب رصنا مهللا ةعيبر ينب :نومل لاق ا

 كلذب اوعءد اذاف كدعو هللا لوسراي مولئاق لاقو مى وعدو ملسو هيلع هللأ ىلص ي لا راعشب

 راق ىدذ مور رزش

 راك ىذن مظفا مزاهللا نم * لزعالو ليمال سراوف الول

 8# نانا ايمايفاظعا رش » ةيشا داس!(
 رادلا ةصرعىرسكلاوانأ نم# اوفنأ مهيل نمسراوفلا نا
 رامغإ برخ تضلقاذا اوسل * اهمكشب ليعنم سراوف اونال

 نايس: ناس رذ راقىذ مونيف. # تادعامو ناسش لهذ تاس ادق

 نااددسلا دارو نسل م15 8 كلنا نع مهونأ نيذلا مه

 لاَقؤ يذعالا هياحاف

 * ةكلأم ىميتلا ةبك انأ غلبأ
 راغلايفباكلا حنحبتت تنأو * ةنوآ برحلا كنععفدت نابيش

 مصالا نب ركب لاقو

 ماه ينب مر 7غ ىتساف #3 اهلهأةمادملا ةنقاستشك 0

 ماسقالا ل ةياغباوقيس «# املحمو اهلك ةعسر انأو

 ماك ريغل برح هب تحقل *# هراطقا يرئالعمجباوفحز

 مادقلا 5 نافلا * ةستكو فلا ةنالمث برع

 دعا لاقو

 نإ ةعقو عقوافد وعسم نباادغو

 # يتفان نابيش نإ ل هذ ينبأ ىدف

 تا ىد زرماولا 7 2 رقارقون> ونخلاباوب ريض مه

 راق يذ 0 ِق ةعسر ٍءارعش صعل لاقو

 هبناح او هلا نيب ١ يي 0 2# هكا وكر وغنال ليال ن مالا

 رهرعاشج نااهان 1لهالأ

 ماهلا نؤش ىلع يفرشلاب

 هضاتكر 39 راقيذ ل

 هيقارت ءاذلا م2 نم برؤاب ان 5 ناكعالا ةفاح ف

 * ايو دامرلاو حلاملاب تولع

 رط لينا عرشو »* الدعم ماههلا لظب 2

 داسف سرا ا خبأاأ

 ةقاللا 0

 هقردلا 9
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 تحسس

 اداك ناددملا ئنَم مو اذا * اودوعإ يل نيلماخلا ترزه

 دار 15 تاق رألا ١ تافاما' < اذا © مآ ينب دفر دفرلا تدحو

 اذالملاب اوهرك ذا نءانلانامأ . .يريك موي تئاتكلا اوبر ضعه
 | ادايذ اسرا# نع اوداذو ان جا اف نطرب بايقلا اوبر د مهو

 0 كلذ َّق ا لاقو

 ْ وردشلا ساطخاام. ناقىىدموب يف # انكزاشب ناك ديم لك نأ ا
 فدس مهل اهاشغت ضرالا قبطم # مهمدقي ليللا ناك اونا لل

 فطنلا اهتاذا يف. مجاعالا نم © ةبزارم كلم وئبو قراطإ

 فدصلا اهنبط اهاقوو اهرارث * اهزرحأر حبلا يف ةناح رع لكن
 فخ ىرت امن الجو اهداك | *

 8-0 اهناولأ ةري-ع اهحالو »* أربع تاياع دو 2 الع نرد

 فردحنم تع ءالا 2 نءطلا ن ءالو »* موس و نعد دودلا يفام

 ل هلآ تاي زوعصلا رك ف يدل اهم يلا قي لع ءادودع

 فاطتشي ماهلا لظف ضيبب الم © 5-5 تاعنلا ىلا“ ولامأ ا

 فصتاب مويلا داكو اولوت ىح #* مهحطت كلمتك ف 0 ل

 يميتلا بركلا نب بيرخ لاقو
 اهعدق لان اال دابا لاعأو *# 2 نع لها ام ناو

 1 سا دالا ءارحلا عني لهو * اومدقتف اومدقا اموي لق اذا

 سيق تاميتح طاياسإ يرسك نجس يف دوءسم نبسق لزب ملولاق
 32 سل وص «©

 تاريعلاو مهلا يي جقاط امو * تأ ارفزلا ىلع ىربصام ىلء اخ

 1 تارسسح اهتاف دقام رثا ىلع * ةليلو موي لك يسفن طقاست

 1 ليرة أ يماشولارك ذ دو ةانب ور# نع يلعس واب لمر مهاربال ءانغلاو يلبقملا فيحقلر كل

 ىطس و لاب لوألا ليقلا نم مهارب 6 مر ناو ةيوطل

 هت هيسأو فر.دحقلا راخا يف

 رماع 0 ةعمر نب كن ليقع 3 هحافج 5 كلام 0 ريش 8 دك ريح ا فيحقلا

 / .ةمرلا وذ ناح يتلا ءاق رخحخ برشا ناكو مالسالا ءا رو ند لقمان عاش قا نا

 ٠ كلملا دنع ن نإ در نإ دو ا الاق سو عكو لمادا نإ دع ) قربخأف ) اب باشا

 اه_ءمادم مر انتفاخ انتمظو

0000 

300 
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 'ءاقرخم ترسم لاق هيبأ نع جاجحلا نب حابصلا نع ينئادملا نسملا ينأ نع يودملا
 2 تلاقف مو تاقف ائيث ل تااقف م تاَقف ةحيعأَو كدح تضف تلاقف ةحاشإ ضو



 كلش 'ء نا

 ةمزلا يد كوق تدهساف وأ لع تاع يف محلنا مل كنأل

 مث الا ةم_ضاو ءاقر> ىلع # اناطملا فقتت نأ جلا ماك

 قلع نفحقلا لوف تستانأ كاذ لكال اكره كل ا بهذ ءاقزداب تاه
 تلجو قارس ا ا 6 ٍ

 مهاربا نب هللا دبع انئدح لاق راكب نيل نيرا هددت ءالعلا يأ نب يرحلا ( يخل ١

 ند ا تناكو ةّئاكلا ءاقرح ةمرلاوذ بسن لاق يتدعملا ل._كلا وبا ينأدح لاق يحجلا 7

 لاقف قيقءلا فيحقلا اهب بسنف الب 0 1 ع سلا ١ ا
 تا>حوحونريمعآترمعولو # ةحالم الادادزتال ءاقرخ أ

 لاق ذامد ناسغ وبأ يف ”دح لاق ةش نب :رمع انثدح لاق يلهملا ريدأ نب بيبح ( ينريخا ) 1

 فيدحقلا ىلآ ت تاسرأف 0 كا 0 نا ت.>او ة ا تزواح ىت> ءاقر> ترب 0

 لاقف اهب بشي نا هتلأ مك ىليقعلا 1

 تانك م ءاقر> يف نام: * اهمرد 0 ءاقرذ- تاسرادقل

 تاحو حوت ريمعت ترمع ولو © ةحالم الإ دادزت ال ءاقرذو

 دقو سبع نم ةارما ىلا ثد< ىليقعلا فيدقلا ناك يئاييشلا ورمع يأ نب ورمع لاقو |

 هتيوهو الامو م نا اهري# ناحو ًاقشع مم ماغو را مهد ع ماقاو مهرواح ٠ ظ 1

 لحمرا هلاميف اهانإ هبذك نم ايحتساو املعلاط املفمهر ءْشأ و لاح رلالجأ ن م ناكو ةيسيعلا . ا

 ديدنص كالاو نم معا ثنو #4 البإ ىراان وتعد الل

 دودشم نيقلا ارسل ريتقلا هق # درطم موالاناكم ىكي تاقف

 دودقمدنطافويسنم مراصو * ةلماك ءارفإو اهغاص ةكلشو 0

 نيبو اقملاو اهتم لئاقثلا ىل ماو ل كاعر قرا
 ينالكلا هللا دنع نب رجحاوملا نب ىلع ىلو كالملا دنع نب ديزي نب ديلولا ناك ورع وبا لاقو

 نإو لق دة دبل نإ هل لاقف ىننلا ىملس نب ريهملا هءاح ديزي نب ديلولا لتق املف ةماعلا ||
 تاه :نإ ثالاع ند هل ضخ ىداف نا عاش نق د 3ك كونا نكون يلع 5

 تنأ اطرد كيع اراد" لا انع لو ل ترش نإ و لمفاف ان د> اكن وكنو اق مقت نأ

 نر ل نإو لعفاف هب ني اع لكعف ىلولا ةفيلخلا ا ذر نأ ىلإ ع نمو 1

 ريومال لاقو هلبقي ملوكلذ نم رجاهملا ن اا كموقرادإ قحلاو تئشام عمت لا لاملا 1

 ىلع عم ناكو ا علا ل 6 تقلاز 5 ربوملا حر 5 ءاكالا نبااي ينازعت تا ا

 هيأ مهل نك هاعدف هراوزو هس موق نم 0 اغلا لها نم لحر ةئاتس

 اولمحا ريهملا لاقف مال لهأ نم عئاص دبك يف عقوف رئاع 3 ءاحو هولتاقو هيلع اوبأف |

 عوذج نم ناكو بابلا اوقاغأو رصقلا اولخدو مهنم لتقو اومزولاف 3 اولمغ مهلع |
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 'يسقلا نامعنلا نب هلا دبع ماقأورصقلا يفام اوذ>افهبادصأ لخدو هقرحأف فعسلاب ريومااعدف
 نأ ديرب ًاشيح ريوملا عمجو ريوملا هيلع ردقي مقدنم اوعنمو لاملا تيب اول هموق نم رفن يف
 هلوق هغلب ال ريمح نب فيحقلا لاقف سماع يفإ نوطب رئاسو بالك ينبو ليقغ ينب مهب دزغإ

 تا وص
 ملم ولا 1 مأ * عوب رتفعالا رالال هأ نم

 عسيشم اهل لازء ام مومه « اسرضحا نكلو مم رايز

 عيظف ةةطتم تايحلا مد نإ ناز قعرد> نيلا 3

 عوقو اطقو ماه مأيح 2 هاج ىلع تدرو دق ءامو

 م ةديصقلا هده ن< هش قعل اممو 1

9 

 تكلم وص

 عيجو رفس أمقنب رضا * تايقنمو ةيتف ىتسال

 شبح نع يطسولاب لمر فيفخ ملس نيتبلا نيذه يف ىنغ
 «* عوملا انعور انبسحا « انلقف انل ريهلا عمج دقل
 عومللا ضيبلا انناعا يفو * انتار نأ ةفيئح انيهرتس

 : عوردلا اهدعاوس نع ىراوت # ريشق وو يزنفت ليقع

 1 «  عورف ةفراطغ 0 2 1 نا شلا لعن لوب ا عيبرلا دحج اذا بمك ونب * يموق تابزالا يف موقلا م ش عير ةكرمم لك يف ممل * بانشويل شيرحلاو ةدمجو

 2 لدم هو جلفلا ىلا و 05 ندد نب 010 1 يفب ند داو رول ثعب و لاق

 نوذخرصكس مهفار طاىف 3 هريخ موغلب 3 اف اع 2 2 1 تاقدضدح ١ نأءسعأو هدءدح

 كلذيف فيحلالاةفهوءلصو فلدنملا اولتقف ل.ةعنم مجلاع يف ىليقعلا هما سم نب ةفيطل وبأ مها ًافهيلع

 لاهنلا لسالاو عبنلا نش *» بمك خي رص قيقعلاب اناثا
 لاسعلاو انف نه ءاوس ان تارهضموفويسلاانفلاحو

 لامن اه ديدحلا ربز نمو * يلاعسلال ثم ىغولايف ىداعت

 ىجافملا ةدحنل ىوريو ًاضيأ لاقو

 برضو ةيولأ ع نءطب * ليقع نع ضار فلا عئمدقل

 باص هرشاعم ىلع لقا »* لاو مول قدصملاهئم ىر,



 ا لا 4م رد ربغ 0 اهنا اذه ا 3 قس ا 1 كلذ نع 0

 الدنا نيعالاو مثلا نمسبأ نع * ىروتلاش 3 طشناو يدناالت.قا

 الدح ايصق م وَ دقو نءمص »* | ربلاالو نوفاطعأن مكسملاالو

 الل_دحسشلا ةيدوملا ُك 2 2 نإ ةيشع نهو يفملا يل لوش

 الصواسمتلم جملا يف ىنتلخامو * يفاي نولا رظنمال هللأ قأ

 الثم انل ناثميئاللا عه كف * ةنسل نيكيرالا نبا'تاص ناو

 الاه و نهموقلانو. 6 1 # ا عرو ما ري الا تكا رع

 هسوص |
 ناوخا موقلاناقو # داه يب نع ائففك

 نايرعوهو يسمأو »* را 2 املف

 اوناد 3 مهابدن #3 اودعلاي وس قرب و

 ء>رب نامايالا يدع

 رعشلا اذه ماهتو يل ِ
 ناضغثللاوادغ كلا ةدش  انددش |

 نانراو عجل *  عيجش هيف برضل

 نالم قزلاو ادغ *« قزلا مفك نءطو

 نارقاو نيهوت ن *« اودعالزاودعلايفو

 ناعذا ةلذلل ند ا

 ناي كيحال و كل اه لاق ظ
 ميأتلاو « نيدلاب سانلا نيدن كاذك انا# آلا ِكوَف لذي سانت | اوناداك مهاند هلوق ا

 لجو نع هللا لاق *يدال ةقاطلا نارقالاو ليوعلاو ءاكبلا ةئرلاو نانرالاو ىعايأ ءاسنلا كرت |
 نيقيطم يانينرقم هلاك | 1

 لوش ي ذلا قااد:لاموي يفهدهشمناكو 0 ءاللب ىلب افةئسلاةباملابراقدقو بلغتو ركب بر>دهشو | ا

 8 هسنو دنفلا راخأ لدح
 د : 0 ىلا

 || ةعسرنبنام؛ثنبلهسهءساو هقلخ مظعل ةعطقلا وهو لب لانم دنفلاهيش هيلعىلغ بقلدنفلا أ
 نيدودعملا نيروهشملا ةعبرناسرف د>اناكو لئاونبركب نيىلع نببءد نب كلام نبنزام كل 0

 مهالا قالحن موياناوقب * اقرب يذلاانع اولئاس ةفرط هيف
 ملاجاسعا للا فاتو * اهتوسا نع ضيبلا يدبن موب



000 

 ' او لرب فلا كيلا دق اناا يلا السرأو الجر نيمست يف ينامّزلا دنقلاب مهلا اوهجوف

 تلعحو تاقروعو اهع ا«ناددا 0ك نكاد نيطايش نه ناتساط.شدل ناتنب هعمو ع ام

 ْ 05 يإ نم موعم نهو ناش يب حيصل

 . اطيلاو دانحلا رح ئ اكو اعوااغو اعو

 لوقت تلبقأو ىرخالا تدر من
 قراملا شر_شو « قناعت اولش نأ

 مث كرداثيح ل زنا كربلا انا كربلا انا ىدان مث لممجا ينوقرع برض اهطسوت اذا تح ةضق ةينث

 نوزغت موي لك يفا اذه ىنيسب هتيرض الا لئاو نب 0 ىف رغال هفولحمو ىدان

 لوّش لعءحو اءيمح امهذفناف هل فدرم هارو وهو دنقلا هئعطق خرفلا ما سيواي لوش

 لاب نب رييكك «# خيام ةئمطايبأ

 ناكل فلا اك ذأ ان كف
 | لاوعاو دهج ىلع  ىلعالا مت املا مق

: : : : 0 
 0 مد نامحد نب هللا دبع رابخا جو

ْ 
 | نب مهاربةينج يف هللا دبءناكوريد زاا همحاو هبا ربيخمدقت دقو ينغملارقشالا نامحد نب هللاد.ع ْ

 ا ند مقرب | واول ناكفةلايصمتمو لضوملا قدا هنري زلاهوخ أ ناكو هلابضمتمو يدبملا

 ' ا هللادبع عفتري ملوهنم سانلا ل وبقو قحسا نكعلهل قحس |ميدقتب ريب زااالعف 8 ديدشلو هيحاص

 : (ينريخاف)'هللادع اع مدَقَتي لاح لك ىلعريبزلا ناكو هنم قحسا ضع عم هلميهاربا 0

 انوص هب سانلا داو نيسلف هلك هوانغ يواسإام هللاو ال_ضاف ناك نامحد نأ لوقي نم

 هنبأ برطملا براضلا يدؤالا نيا هللاو ناسا نكلو هللا ديع هنبأ ادربو ةدالبو ةعئنصو



 0 عيساذاو همدقو ناحد ن هللا دم عر وا قح-اوبأناك م هارانب/ فسوب ب لاقو ريبزلا | 2

 قحسا ىلا ريب زاا لا هسعأيف ريبزلاه خال ةداضم هحاصنو 7 وقيف قحسايبأ ىلعهض مع

 ا ام. يفهل جرخ تام ةدعنينغملا عم ديشرلا ىلاهسوأو هسا 1
 .6 وص : ١

 نحر وواسع رك ل * هعرس» 2 ينانأ امل لوقا

 لع :وبن رافغ نم هاكس » ل01 ردد قرا كاان
 ١ 1 للا قام لاك لكل 8 هل تانك نيك لعق سس

 لحع لقلق هاوهل ةماذحم « هيعاد كبل ير كلا 2

 ١ جزلاو نائسلا نالصالاو هتدحو هذاغن يف حمرلاب ههب ةنش هارد ىدلاهتا ىنعي ل دعربال هوت |[

 | رسل ركل لد ااوهحرو لدمرإا ىنعهنأوأ ام هذصإ ةل>رلا نم اًضياةننأ هن ىنعيلجرلاو |[

 ًالوءاوه عطقي هنأي ىنعي هاوهل ةماذجم هلوقو ل.قملا ل.:ةملاو لع دارقلل ادن اناعو ميجا ريما || 1

 ءانفلاويلذهلا لحن 7 رعشلا# فيفا لةلقتملاو عب رفرف لقلقو» ردق ن نم نعل ايفهعتتي أ

 ةدمخلا "نع رح قررولا 5 لوألا ليقتلا 2 2-و , الا ردقلا نواه جحا نان هيف هل وديع |

 نم انك ذا رذال هيف ا || ركذو ور نع رعب ئءلان لبق فرفذ رخآلاو قار |

 ليقث فيفخ هيف 0 هدلعإ ا #« هلبايشال ع لع سيل # هؤادّتبا لوالا ليقثلا |

 | سايعلا نب هللا ديما هيف شبح لاقو ىكملا يدي طأو جيرس نبا ىلا بسني ليقث يفا* هفو ا

 كلهه 4022 رصنبلاب لوأ ليقث |

 مك هنو لجل راح رح : /

 ن ليدلا ن ةعانج نب شيح نب ديوس نب ناع نب رعوع ن كلام همساو بقل لختتلا || ١

 نإ رمضم نإ قتانلا ن 0 ن ليده ن قال ن ةكاط ن بمك نا ة ةعصعص نإ ةيداع | 1

 00 يئايرلا نع يرك كسلا يورو ور< ىنأو يلكلا نإ ةياور هذ ء راي 1

 نا شييح نب ناهع ن روع ن كلام همسا نأ يباعالا ناو ةديع يأ ن نع بريح نا

 ليذه ءارعش نم ةليثأ نأ 0 ليده نا نايل ن ةكاط ن 0 ةعصعض ن ةيداع |

 كوز مه نإ دعس ونب هتاتف ةلمثأ هنأ اهم + يلب 2 كا هذهو مهمتاحصفو مهرغو |

 نو حرطس لانا كلا يل ا ايف هلئقم ريس نه ناكو رضم نب نالبع سيق |
 لاقف لجر هانأ ةارسلا اوغلب اذا تح ةيدجتللا اوكلسف مف ىلع ةراغلا ديرب هقوآ نه
 نه ريخ مهراد موق ىلعو لد نم ري ىلع م 0 امهف دير اول كود نبأ |

 اوليقف فوح ينب اوتس ل 2 ا ىلع م -ملع اويصناف ؛ 0 فود وذ 5 #ه مهف را ا

 مث هوذ- 7 0 رذ راد عوب روظ نه بعش يف م مقر طا نع اوك ارز ل

 مدلا نم مهدامغأب مهفويس تقصل دقو ورسلاب ميرق ىنب رادب اورف ةرءسلا ىلعا متل

 ( نورشنلا < قافالا 0 ٌْ ١2-153
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 0 مهل اعدف فوحينب انينأ اولاقف ملقا نبأ نما دس ناكو رادلا قدعتملا نتسايا اودجوف

 مهدصق ناس اوذحأ يت > موعم بكرو قا رطلا ىلعمهاد اوبرشو اواكأ اذايت ح بارشو ماعطب

 لاحرلا نم لوأ مهيقلف مهراد نع ليج ر الموف نم ناب عماوممتجا دق مهاذاو فوحيينب اونأف

 ا داعوممتيطل اوضمو احير ا مهومرو مهودر 5 مهلعاول. 1 مهوفرعف ليلا ىلع

 | هنعمطأس | وعجر املفهمضوم يفهونقدو تاميتح هيلعا ريان لما الوءوكردأف هبا هيلا ا

 هيرب لاقف هرب مهضعي هربخأ مهورتسو هوجادف لخعتتملا ظ

 الزم تانج الاجرس يوك لضخ اهعمد ىكس كنيع لايام

 ا تامل[ املا نك 2 سرا حبس :نه هدلا افا ظ

 0 لب مل لجر ىلع يكن ظ

 ظ

ْ 

 لطنلا مزاحلا تاو تلق ل - موحدا لهوت.< دقو

 لم الو لاخ ال در اذا « اثع هب 3 الحر هما ليو

 لذخ يوربو ٠ ءالا نم لاخ

 لضفلا لع. اا مءلع 3 يشم * اهلك ناظقيلا ةرغلا كلاسلا

 0 10د راتع نم هاكح © هلئانأ ارفع نرقلا كراتلاو
 ا لاطقلا همودلا عدج رع ا” * ةهمد هدإ> قا ال دج

 لبتقم هجولا يفاص ةليثأ نكل © هب بايشال ريبك لعب س
 لحع لقلق هاوط ةمانحم *« هيعاد كيبل ىركلا دعن بحي

 لمعت ل بلل الندا لك يف *« هنرمحدقلا فطمت يمو واح

 ليح الو جعد لظ هفتح نم * هزرحأسانلا يف ىف ينافبهذاف
 كشبلاو دقلا صيف ايف جالدالا ةهراك ريغ ىلحرو تانق واذ

 ا طول < تما الو هن ازع ىف ىف تاخال اذآ
 لجرلاونيلصتلاوذح.رلادعببال « هل تايعانلا يناتأ امل لوقأ

 للحلاو ءارضااوبرحلا هبقوي * هب ءوئن لاقي مل ناك أنل حمر
 ليسلاوبوالا الاوباحسلاالا © اهلقل وندب ال ءامش ءاير .

 أ لاقف لختتملا ءاثرف كلبف كلامإأ ىنكي لختةاوبأ نامعْنب ورمحناك ينامشلا ورم وبأ لاقو
 ْ هاوس مأءسمأ ان سمأيفأ « كلام ابأ يداني نه الأ

 ويوم ردو بج هدووج سمج امل

 داق تعم الو ناون“ 8 كلاك ونا نأ ام. ههاوف
 هامنام اذا ءاخأ يداعإ * عزاو هل هلالا الو

 هاسندرع حمرلا ةيلامك * نيا نيه هنكلو

 ةعا واعتدسهبدساذأ هافك هيلا تلكو اءههو *



 ادع الا ا رج ل ا
 00-3 اما

 ظ ط4 درت . 7 20 تاع هل 2

 ادع م هيل ىلع نب هرّقف رصاق كلام وبأ

 5 كين و لآ يرمعنلا نسحلا 5 لضفلا امدح لاق يفريصلا دنع 3 ( ينأدح ( 3

 خلا راظن اذا مالسلا أهيملع ىلع ناك ةءج 3 ناك 0 م دع 01 < يندح نام" 14 6

 لع د ا
 ءازق تهيسصي الو اورد كلل 1 نال 3

 هامام اذا هاخا يداعب * عزاو هل هل الاب الو

 هاسأ درع عرلا ةيلامت © نيل نيه هنكلو ؤ

 6 هيلا تلك امهمو د ةعاوطم تدسهندسإ ذا 3 : 7

 هلع اتمو ةفاو# نب هرّقف رصاق كلام دا : ا

 ىديزيلا سايعلا ندع 5 ديزي ا 0 مهلا ديزاب كَ دلو مأ تم دقل لوقرمن :

 لختتملا ةدم #2 بر ءلا املاق هم 4 3 0 15 يبسالا نع يئايرلا انثد> لاق .٠

 طاعلا رييدتك تانالدع»» 0 ع

 طايسلا 1 حل ءصلا لبق »*# مق تأ الا حل ناك ا

 هل ةديصق نم هلوةيلذولا رخصيفأ رعش نم هيف ينغإ اموءانغ نيتيبلا نيذهيف َ

 تسسلم إ 1

 مكمل زاح كرام الا #3 0 د ا

 مع نعت شام ىلعفا 2 م ؛ تفاكدق نأ ىنةيدساف

 : مرمصلاتوملا لبق تاحمف © انا تامملا يفمرص ناك دق 0

 لوا ليت# طارسل هقو ور نع يلعسولاب لوا لية” ض رغال ءانفلاو يلذهلا رذحص ينال رعشلا 0

 000 اما يماشبلا ر 5 ادكهو دمشنأ د مكب تفلك دقنأ ينةرةساف * هؤا ا رتضتلاب كك .

 شفخالا ناماس ن ىلع 0 ليفت ف.ة> عماج نبال 0 ليق”ينان ضلرغأ اننا |

 امالغ ماظالا نب مهارب | يتا لاق ي ورسكلا ىنتدح لاق نورا ن نا نبدح اندك

 ىلا ىلثا لييسلا هب اولءحام ءاهكدلا لوق نم ق.س دق هنا الول ينباي:هل لاقف هنسحتساف درمأ ]
 0 نع رغصل ناحل يغبايال ل هك نأ 5 رك دحال يباب ال ا نم كليم ١

 ند كلحمو ةدوملا دقعو ءادشإلا| بلس 0ك كتنداىمل هسا 7 الو كة.طاخم ه1 تسل اهلل

 عئابطلا نا ماظنلا مهاربا لاق هق رعإ ال وهو مالغلا هللاةفنايجلا دس> نهحورلا لح يتاكم 3

 ناكولو يتراكب كنايك ىلا لئام يناكو ةناؤملاب اهةفاويام ىلا ليو ةسناجلاب اهلك اشام قفاوت
 د داوعو رسع - عوج سعت و <37

 سفنلاءاقرب هوَ يح صهود> هتكلو ادوهب تدع اضرع هيلع كال يوطنا يذلا دولا ,

 ىلذبلا لاقكلوقأو اهمدع ةمد
 0 ل عا. خس سل حس سس. سجس جساس سس او ص سس ص سس بص سس سس صج صصص سي ص سخي ص سس ص يي بمس تمص خخ يع. حس تاي... ص

 ارا رب برر لل اللاللل لد
 آ ٍ

 5 دم صرت حصد



 1 د د ا د فروج يحلب 7
 2110 ١48١(

 ع نع تئشام يلعفا مل »# مكب تفلك دق نأ ينةيتاف

 اال ةلدللا مله كنا تعلغ'ولو نحتسم مالغ ىدنع تنأو كتيطاخ امنا ماظنلا هللاقف

 لاَقف ينمملا اذه فاد 5 ذخأف ندخل نسما 31 لاق اهير ىلا

 نام طادسح 0 هد 5200006 دانا

 1 نامزلا سير نمكيلع تفل * ىبشن ناكم 5 كاك

 نامطلا رح اهناك باهو * تماحليخلاام اذايعادقال

 2 يلذهلا تايبا ماهو نسما وب لاق ٌ

 ملا نم لأ ىذلا جرف « هب داؤقلا فقش ىذلا ديب
 : مكحلا زاح كرام الا + هفشكب سدلكلحا م

 يحج مقسم اولا نيب * يوج نيقيل تيقب انو
 مرصلاب توملا لبق تلجسمف  انل تامملا يف مرمص ناك دق

 00 11-13 !نتدعلا ربخو ريحالا ءانغلا ابق ترك ذ يلا ةميملا رخص يأ تايبأ ماهو
 هباخأ نع يركسلا

 قيم عرضم غلا ط انيب

 محا وخا اذك سيلو اراد
 « يوج نيقبيأ تيقب الو
 : * ةحزان ىهو ينبع رقتو

 مأ نم باقلا اذه نيوأت » اهب تفاكذا من لالطا
 يمقس يف اهضراوءاملب .* ىمقس ىلع ىتسأ ينن اول
 مدي امو !مب داؤفلا يعرب * ردتقم لبن تي ولو

 306 عرأ ينأأ ولف * هتيمرب ينحرجيف 7
 . ةحلط نزب نع نع يراصنالا هللا دع ا ِ ا نع دا نع ين نسما 0 ؛

 0 111 يف كل له كالاو لضفلا لهَأ نم ناكو يموزخلا ب ءانيلا وب كل لاقل ير

 || انجرذت رارزالا علقم هلقثو هظلغ را ام ىلعناكو مأ تاق ان مال
 | لح دفانل نذأف ريعزينب ىلومرخلا بحاص ترالا حي نب ناماس رادلاةناببملا ىلا انئج تح

 أ
 ا

 0 .تيهذدو ناتقرعالا هيفام اعارذ 00 ءاهملايف 2 امامه يقف اعارذ 5 رششعاتنن ا ةلوطاتب
|[ 

 | دل 0 قلقا نوت نم ناب ركو انكر وذحت نئارفوي يدتلا وو ةميحللا امم

 |0000 اي لش ناك ءاذج ءافلك زوج انيلح تملط مث تنزل نات ودم ناتققرم امهنيبو امهقوف

 ئ التاق د كا قت اجر نه طخ فا اكرو ناك ليللَع رفصأ يوره لقزت نع

 0 تنغو تبرضف ادوع تلوانتف تكسا لاق هذهام ادخل ل ناسلا

 بئاسلا وبأ فحزو اهه>و نم فالكلا بهذأف افصصو ينبع يف تخط زيزع لاق



 ءيف رستام روظي فوسلو * ماكنت كبام يافءافلاحرب

 مرغل ناسلاب كنإ باقاي # هبلق زي نع نم نمت ام

 مو اعاد يعارمل قلت هاش را ءابعا كتاطلنب
 مقئباذ ذاق 1 نوكنو « هميعلو انشيع ةذل مودتف

 أ همأ رظب ضعيف اذه مقن نا بئاسلا وبأ لاقف يعاشولا نع يطسولابلمر فيفخ م ءانغلا

 ةبرق ءاعبش قيوسلا وبري م ىنيعيف ءافحعلا تبرف ةق ريا تربراقّوح هعمتف>زو فحزو || |

 كيص نع 21

 امرها ةيحالانود لاحْذا * امقسلا لاعأ ىلل لوطاي 6
 امزع كفارف يحنأءويلاف * وكتب قارفىثخأتنكام 3
 رع ىف رولا ىولطأ لق تيفح هنء[ش ! ةلوفاغا رجييف يطسوا كواليس شرت | ا |

 | أك تحصو يسأر لعاهتضوف 325 كاوانعو نال عرار نعل قحسأ نع ءارصتبلا
 ٍْ اية ؤتملا ل تناكنهد ريراوق امفةعر كراش تعور ماقوىونلا اب دج اةن ' حاصإ ٠

 ْ إذ هللاب كلاس يرتراو# درر ىليلاوق غلا ناكو ةيراا بحاص ترالا نبا حاصو هسأر ىلع

 هجو ىلع نه ءدلال امو 3 تراعشاف قايل رجوهلوت ىلا كانا وتقل

 فتحت انثكمو لاق ًاعذق ءادىل تغادقل اهل لاقو ةسرااعضو مت هردصو هروظو ل يبأ |
 هلت رتشاف سادالا نم ماشهن. ةيواعم نب نم رلاذنع ثعل من لاق نيموب ةعمح لكيف نيئساهلا |

 كس وص هيلا تامحو ءافحعلا |

 لييس تامملا لبق يرقرق ىلا * ةرظن و يما زحا رىلا له آلا -

 (1) ليوط نكللالطاىلا ينينح © حضوتن طب نمعاقلاتالثا ايف 5
 لياق نك ريخ يودحو نكب * 00 5 عاقلا تال“ أو ' 8

 ليم نكلظ يفلهفا*) يفوقو * يتب 1 عاقلا تالثأ ايو 0
 مهارإ آل هيو ورع نع ىلسؤولا لمر تفيفخ وامل ءالاو ىلا ب نط ىحبل رع دا

 نط نأ زسملا نا كو هباتك نم لبقث تفيفخ متلو لمر بيرعل هيفو يروخللا ْ
 لمرلا نم ًاعيجخ متمو بيب / 1

 2: بلاط نب ىحي رابخأ رفح
 ءارع ل هوهو هب تملا ىلا مل ا نم " مث ةماهلا لهأ نم م عاش. بلاط نا و.

 0 1 بروف هدإب يف نيد هكرو 0 ال ًاىعاش ف ناكو لقم ةيسامعلا ةلودلا

20 . 

 يريسم يورو (؟) ليوط نكمايفا ىلا ينين> ىورو 00( :



 8 - ا دل ا - 2
 نة

 ظ 0000
 1 سس سس سس هس سس و سا سس سس سا سس سس سمس سس سس سو سس سس

 لاو هد صقلأ هذه 2 كلذ و دقو اه تاق اهلا ثعإ عم جرخو

 لكيم 2 هتمر اذا د قدصيف كون اعوجر 3

 دش ف ديشرلا 07 :غ لاق هسأ . نع قس نب دا ا لاق ديزي نب دم ( ينثدح )

 : بلاط نب ىحي
 1 لبس تامملا لبق يرقرق ىلا * ةزظنو يعازملا مش ىلاله الأ

 17 0 نه بره هناويح هنأ هملعأو هل ر 73 عل علا كاف ن .,عدلا أسف هب رطأف
 رس

 ا ل ىلع ناد همر اذا + يندصف ا اعو>ر 8

 ' سوق دورا 3 ءذافناو ةقفن هئاطعاو هنيد ءاضقب ىرلا لماعملا تكي نأ ديشرلا مأف
 نب هللا دبع انثدحالاق يم و عب 5و تفلح نا د( 5-0 ) بلاطنب ىحيتام موب باتكلا

 ا 5 رث ةيرضإ ي ظل رقلا لا نب شرح تا :ك لاق ةريغملا نب مهلا يف 6 ل لاق لاق بيش

 كاع نيل ةيراحاب 1 تاَقف ف ل مناف اهمالك حتفتسا شرد ح يل لاف ةدلوم ءارفص ةبراح

 / + رك مج :١18 ملح 4

 د سس تاني

 ا لوش ىذلا- 0 تاق. نطعلاو نوما نيد تلاقمت ت هج دع ض9 بعد م ا اهل ت اقف يرقرشتلاق

 5 نكشلا لشالا رودص ىلع احوع * 0 يفت تدف يدحاص اي

 نطولب سفنلا ءانع اي يرقرقب © ةسءاخحبصرظنت فرطلا امفرامت
 نزلا ند 10 فردي نيعلاو »* ع وذ ناسنالاو يرعش“ تلا

 نطعلاو ضوملا نيب يب ع »+ هنو سمع ل خذال يدل ن ا له

 | هلوش |[ ليف هه 1 تلاقف ةفرعأ م لاَقؤ + اماه م تلاَقف لاك ا شرح ىلا تتفتلاَف

 ع نأ ا (تلاقف كلذ ن*ءو كو نار اهل لاقف اطنغو اندالاب 3 ١ انعام

 | كمتئمام هللا ا ها كلا نب ى*ي كات كاوتش انا قار اك هه كي تأو هكر ءتاآل

 نب مشاه ( ) و 1( || 1 نم كدعضي لءجو قاحلا ءافحو بلا ظاغ ذل هّنقرءم ند

 | ىنالا بلاط نب ىحبل لدحر لاق لاق ةدم يأ ن ءذامد ناغونأ | د دح لاق يعاز :آلا دمحم

 بلاط َ ىحن لاق كالاح تادحو تيوال هنأ را يف الأم تاغشو ردفلا 0 ر و

 1 كتر نع قعأو تنعا: © افاجو اَهنَر ءاقالاب كيرشل
 قىردالةك دن م دل | تل تاطاحأ نب الاخ كذا رظنت ' تنأ اذا

 ىحي ناك لاق ةنعان عا ىنصالا ا ند دنع انةدح لاق دم نب مشاه قع

 يلاولا 1 ىلا .ةماملا يلاو عم جرذ من اهفلأيو ةموق 00 اا ىلاط نبا

 1 ش ةماملا وشنو هردص قاضف هد هلع ىغ لطحو يبل اولا لع 2 أ راص املف روعأت البإ

 ْ لاقف اهبلا ثدحي ناك يتلا هتبحاصو

 هملا يف عا 2 تدب )1( لا دع اا 2و ©« انني 2و اهراك ع تري



 ركذللكيلقجاتهاو يوما كاعد « ةقفر ةماغلا وه تاحمرا اذا
 لاو ىلا اضن مار باخ عابح < ع1 21 ىداؤ_ف نأك

 امف لاقو نينببلا نيذغ يف ياشطا نع كو لق“ فزال ءاثغلا 8

 رقفلاو ةعانقلاب * ين هبشأو « ةلدكم تا ناطلصاا ةسايادم |

 ىزدمال تح نم نارحالا كي تططخأ * ايلاغ كلل دن تا
 ريع ن هللا دك ينأدح لاق داح نب يءوم نب دمت انثدح لاق ىلع نب نسحلا ) انرخأ ) 1 2

 اهاث ءأر اءلف ةماعلا نودصاق ن 0 يبأ عم تنك لاق ينالكلا سار نإ منيبلا سا رو يأ نع

 كلذ ينرأ لاق هثازإب لاق بعيمش نيأف لاق كءارو لاق يرةرت نبأ ينأ هل لاقف لحرانيقل |
 انناكر تبعلو ائيعل دق تأ اب هل تادف عضوملا كا عجرا ىل لاق هف رع 8 هانأ هارأف 1 1

 ضوحلا ىلا راضو تبهرهش نك جدع همم تحدد ركل ياو حال كيا لاق كانه كلا ََ

 عجطضا من ةعاس يرقرتو 0 ذك : لزاو تذاف خنأ ىللقو هتاحا رخانأو نطمااو ١]

 3 ا م 5 تاقف ككرف ماق مث 3 ودوح- تح 3 هدبو ةعادطضأ ن ناعملاو ضوألا نب 55

 بلاط نب ىحي لوق تء.س امأ لهاجاي اقف
 ناطملاو ضوملا نيبب بميعش ىلع 8 ةقفسم دخحالا ىدب ع نع ]ا

 هيلع تردق دقو اههئمهانع ام لان :الف يف 20 ءلع | ل ركن نآ او رلفأ |

 هللادم .ءنب ةحلط ىنثدح لاق ب ةم> نب دم 0 ) هلعفو هلوقن 1 80 تاعحف

 ًايعاش اداو> للاط نب ى ناك لاق ةفيئ>ينب نم لجر نع هب ةللاعلا وذل دح لاق يحاطلا ]

 الا ةلرمح ةلصخ يتف يف ير , نا ءاشتام فايضالا ىرَش مهءراغمو هموق لاقنال الاح الح : :

 هش هب تباطامدل 0 هرب ن نع هتلأسف قءر رخآ يف وهو هيلع تاخدف هيف هن 1 1

 هلَوق يندقنأ مث 3 ! 3

 ئاوتلا ز اذن ىلام نع لاوخد# ىوروا تل يدا 0 1
 تك ندع اكل ىداوإ * تاباق نيةيرطلا نيب ةلزنمب

 تحاول, ىرقلافو> نمذالن :# نكأ و عافيلا ىمار ىلع تالح
 بناحوهجوف و رعم نهسانلا م ه # مهندأو مه نم ناف. ضلا لأ آ الق

 بلاط نب ىحي هللا لبيس يف الأ + ةوح لح فرذلا ام اذا اولوقو

 31 نب ىي كزنم ناك كانهو يرقرق نود نارف ةبحان لن ل. ةيلاعلا ونأ لاق
6 

 0 نه هيف ىنغيام لك هعم عج دقو

 حطصم ءاوهالا فاتح © يتقانو ىرمعإ مويا كرد

 3 ليقثلا لما كلامو *« ياظت كقوشوقوش 100



 نايحتت ءارفع نم نيبلابأ « اريخرادلا ةئمديفارغايالأ
  ينالكب كي ركو ىلا يمحاب « اضمافزالوةئاماقح ناكناف

 نارذنام ريطاا ناك آب الو * قت.هناكام سانا نءلعب الو

 ينايفثاهزارح>فاىعو « ه.كح ةماعلا فارعل تاءج

 ذا 07

 00 ىناقر دقو الا ةيقرالو * اهمناءلعي ةليح نم اكرت اه

 ١ نادي عولضلاكنم تامح اب * انل امّلاو هللا كافش الاقو
 ناقفخلاٌةدش نم يدك ىلع *« اهحانح تقاع ةاطق ناك

 ْ . يلع واب لوأ ليقن لوالا تايبالاةعبرالايف قحولاو .هاربال ءانغلاو مارخ نب ةورعل رمشلا

 ' اا سأ نع رصنلا ىرح يف قالعم جزه عساتلاو سداسلاو س.اخلاو عبارلا يف بيرعلو |

 | هربغ يلاو نود نب سيعلا 2 0 25 ليقث اه اهيا ىلا هدعب امو عباسلا يفو

 : م7 مازح نب ةو رع 10 قم
 اع

00 00 
 3 سعاش ةردع نب ريس نإ ديع نب ةبض نب ماز> نب دبع اول ىب مارح نإ ةووعاوه

 لة لا لاَقَع هيمع _ تنب ءأ رفع 2 الا رعش هل و رعبا ىوطا مهاتق ن يذلا نيو 18 حل يالا

 00 نإ ىلع نب ا هل يرحم هق ةاورلا ن نم ةعامج اقر ياذا )7 م همم دشاو رصاج»

 ع نب ىدو» ىن 00 هك لاو تايزلا كلأا دع نب دمحم نب رم اثدح لاق ىءدالا دمح

 42و قناذرملا ى ون نب نيسحلا ( يف ريخاو ) ىرذعلا يسيع نب طايسالا نع ى رفعإا

 1 مهاد تقس دقو هلاحر نع هب ل 7 ع دام نعأ ضرألا نب ذي رس نبا

 0 اقاسنا اهددشاو تاياورلا منأ ا ا قع نب طايسا لاق اهعمجو |!

 | اماز < نأ لاقع تنب ءا رفعو مازح نب ةورع ثيدح نم ناك هنا نورك ذب يملا خويش

 أ نامايتورم ايرث ءارفع تناكو رصصام٠ نب لاقع هلع ر>> يف اريخص ةورع هنبا كرو كله

 ل لوي لاقع ناكو اديدش افلا هبحاص اهتم دحاو لك قلاع عن ام نا وك و: ايج

 1 00 ارك [اكمدسا ءاق نأ كسا ءارفع ناف رشا انبنلأ نه ىرب ام ةورغل
 أ بدر رصاهم تنب دنه اط لاقي هل 1ع ةونع ينأف لاجرلاب ةورع قو ءاسنلاب ءارفع

 | اطرد تقض يح اذه لمفأ م نكأو ىحتسا كنم يناو ك.لكمل ينا ةمءاي لوقيام ضع يف
 | ابن نمندا افلح تاك ف كاسنارق 50- تلاقف اهخأ ىلا هتمت تيهذف هنف انأ اب

 تك ادمرالا 0021 قامت قلق قوقرابا افق كلاسأ ( ىب كمحر ةلدا كر حاب, هللا ناف درلا
 _د>ر نود وهالو بهذم هتعام لاف ءارفع كدي كنا نبا ةورمع جوز لاق اع

 .ةورع سفن تباطف ةلحت هيلع تسباو لام ىذب سيل هنكلو ةبغر هنع انبالو هنع بغرب

 ةضريع تناكو رفوو لام اذ اهتنبال ٍديرت هيف ىأرا هلل كا كناكو نوكسلا ضعي نكسو

 لم و راس اذ هموق نب ةعوا فىع هدشأ غلبو هنس تاءاكت اءاف الامحو الك كالذ

 ا -

0 



 دقو رجح يف تيبرو كدلو ينأو ىبارقو تح تفرع دق معاي لاقف همع ينأف اهطخي ريثك
 يمح رو هللا كدعنأف يد 5255 ينتاتق هتءلطن كنا ناف ءارفع بطخ الجر نأ ينغاب

 كاوس ىلا اهحرخم تلو كلاح ن٠ ةبيرق انلاحو مدعم تنأ ىنبب هل لاقو ل قرف : ىتحبولا

 انفلطلاذ يلازم ها ىلاك ذأ قزرتساو برطضاف لاغ ره الا اهحوزت نأ تبادق اممأو
 لعو كذباه دعوفاب اراك فود نأ دعب و روملا نم هيك 2 اع الا هي نأ 1 اهارادو

 |مقم ناكرسس موم هل مع نبا دصق ىلع لمعف هيويلطي ىذلا لاملا الا اهريغ الو ةبارق هعفنسال 3

 دوعإ تح اندح تدل نا ءادعوو هابوصف همزع اهريخأف ةناعأو هع ىلا ءاحف ىرلاب أ

 اوجيصأ ق>نوثدح يملا يراوجو وه ةل اهدنعساجف ءارفع ىلا هلي-ر ةليل يف راصو ||
 اناك يماع نب ليله ينب نم نايتف هّقيرط يف هيىكو هتاحار ىلع دشو 5 عدوو اهعدو 2

 ردع ضم لف لاحلي اقام رقم 0 ف ناكو نيرواجتم مهايح ناكو افلا 1 ١

 تاس ذأ نم ممأاش || لكلا 4 08 هلحأ ىلا يو 15 8 ءاطعأ ءامكوا أ

 هلزنه ناكو ءارفع عا ه لام اذ ناكو مم- تلد تحور نعل هلو عى لزب ةيماوولا أ
 اهل دعب دع هلال امس دق 9 0 أ ىلا اب ل مطزعم نم ايرث |

 هذ اذ. لاقع 0 5 هندعوو ا ديور ذبل الوبق 0 قئاوف اممأ 1|

 تاب[ تمرح دق نوكتقال م أ ريخي كيلا بلقتإ لهو تيم مأ ىحةورصأ يرشاف 00 ||
 نأ هيثلا تيحرف تعا اطلع نطل لا يتح هب كزت ملف اينس اقزرو ارضاح اريخ |
 هماعط ىلع هعم ىلا عمحو بهوو ماأو ةدع ع رحم دغ نم ناك اءلف ايطاخ هيلا دع ا

 تلوح ول هيلا قاسو هحوزو هباح اف ةطخلا ىف د دامأ [وممظ 1 وبأ مهفو |

 م لخدي نا لبق تلاقو ءارفع هيلا |

 اردقلا اولواحو هلالا دهع * اوضقن دق ىحلا ناورعإ 1
 ماشلا ىلآ اهب لحترا مث اثالث مهيف م انأو اهحوز اهب لخد لبالا ناكاملف ةليوط تأيإ |

 مايأ دعب ةورع مدقو اهسمأ ناك يلا لئاسو ءاوسو هددجف قرتع ربق ىلا اه وبأ دمعو |

 يتسح كلاه ىنضم وهو امايأ هيلا فلتخم ثكسف ربقلا كلذ ىلا ةبب بهذو هيلا اهون ا ||

 ةقفنو اداز هعم ذخأو هلبا ضعي بكرو مهكرتف ربخلا هترب_خلاف يلا نم ةيراج هلا

 هيلا هليستناو هدصقق هيلع لدو هب ريخأف لوسرلا نع لاسو اهمدقت ماعلا ىلإ 0
 كل له ميل ةيراخل لاق مث هب اونأ يت> امايأ ثكف هتفايض نسحأو همركاف ناثدعيف

 ) نورشع ّّ يناغالا )0

 ١ اهلع قراطل يف لا اهءاح 05و هيلع يتنبأ سدح يي ةورع يف ري 0 تلاقو هتحصتلا |
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 أ وهو الا انم دحأ انو ىمع تنب هللاو يه كحيو اه لاقو اهيلع داعأ مث اهنع كسماف لوقلا
 ظ حبطصااه يلوقف كيلع ت ركن أناف هن يف متاخلا اذه يحر طاف سانلا نمهحاص ىلع نعأ
 تأرنبللا ءا رفع تب رش اهلف هب هى ام تاعفو ةمالا تقرف هنم لغةس هلعلو كلف كف.يض

 | انوه هل تلاق اه> وز ءاح الف اهتقدصف ريا ع ينيقدصأ تلاق مث م تقوشف هتفرعف متاحا

 وه لب هللاو الك تلاقف ةورعع هل هيسّتنا ىذلا بسنلل نالف نب نالف م لاق اذه كفض نع

 ءاح لب هريخ يف ةيش نب رمع (لاقو١ كنم ءامح هسفن كمتك دقو ىمع نب مارح نب ةورع

 نءو هل لاقف ا ماد يف اذكه مكب لز' نق ىدلا تاكا 5 7 لاف هل مع نإ

 | وهو باكلا ل تنأ لب ةورعءل 9 لاق اذه كفيض دا ماز> نب ةورع 7 ىنعل

 ةعسلاو بح رلابهللاق را 28 ىلع هيتاعو هاعدقهيلا ثعب مث اميمح أولاق بزرقلا ميركلا

 00 راو ناك طع خه هكرتو جرخو اذبأ ناكملا اذ! تير نا هللا كتدقن

 ِتلاطفقارفلا دب ادجوام 9 اثنا واخ ام اف هيلع امه هعيستام ةداعاو امملع عامسالاب

 يفوج لخدام لاو لاف يرشح نإ: هلالو فارش هعبا م 0 رو ركل

 | ال1 كدت سا دق تنكل'امأرح تالحتسا ولو تنك ذنم هتكتزأ الو طق مارخ
 حو مجركلا لدرلا انس لجأ دقو شعأ ف كدعب تدهذو ىد ترهذ دقو اندلا نك

 3 و تكف يتينم ىلا لحرأ ينأ ملاع يناو يناكم هءاع دب مقأال للاوو هنم يحتسم انأو
 ند كرمع نا ها 3 رفعاي لاق ام راد اع مداخلا هيريخا اه-وزع ءاح اءاف فرصناو

 | لاقو هاعدف اللا يرحام دع مشب نت م ءايحدشاو مر 2 هللاو وه عا م'ةعال تلاقف جورخلا

 ره 0 هللاوو تفلت تلحر نا كناو كريخ تفرع دقف 0 قالا قنا ا هل

 اا لاقو هيلع ينئأو اريخ هازل كال اهنع نازئالو اهقرافال تنشد نئاو ادبأ اهعم حامجالا

 روكا ىلو ىلسي شابلا ناف ربصلا ىلع ىدش تلمحو تش دق نالاو.قفا ابمف عمطلا ناك

 يت> مر كلا تدع لاو كلذ ىلع ةوق يب تدجو ناف اهلا يعوجر نه كيد الو

 اهيحب مدع 00 اف فرصناف هوعيشو هومر 0 هودوزف ءاشيام عرمان م هللا ىذَش

 1 | رامح ههجو ىلع ىتلا هيلع يمغأ الك ناكف ناقف>و ىثغ ةانعأو كاقو هخاللط دعب

 هدنع ساجو هارف ةماملا فايع لوحكم نبا قيرطلا يف هيقلو لاق قيفيف هايا هتدوز ءارفعا

 || لوعب أعناق مأ لاق عاجوالاب لع كل 2 هل ناس نر وللا | حاره لهو واع هاو
 (١)بوذك يخا اي ىمعنكلو * ةنج ىبالو لبخ ن ٠ يلا“

 بيبطل ينسيواد نا كناذ « يتواد ة هاملا فا ثلا لع

 بييط تادقولا اهغزلا * 2 انافر 000 دك أوف

 رق كنم ءارفغالو ولستف * ةدعب كلنم ءارفعال ةشع

 )١( ٍبوذك ريما 20 نكلو #2 ةنج سه الو ءاد نم يبا يورو 7
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 1 سا سس سس سس هسسسسسو ؛

 برع ياوهيوياالو اما © يوطاالو كم نانال
 نإ ايضلا تمهام كانأ ال تلاوف

 ع ره كارت لن اجمعلا لاو

 هتصقهب نييلالطا هيحاص بطاخم ًاضيأ لاقو
 # يىماع نب لاله ايلع ند ىلياح

 *الجاوي دنعءر> ذل يفادهزئالو

 + انف مك ا لعل

 بون>ح حايرلا يف ام.قعامو

 «  نايلتيم مويلا يف مكراف

 ناك امئح ن“ لاو امو » نك. كيو ءارفع ىشاو اف

 قاد اناع يف ار ول نمو *: 1 ضعا .اناكأ هانا ١
 نايتقاي ءارفع نم رمضلا ىل * اني“ صيمقلا ينع انتكلا

 # تالا ونيلب * امظعاو الل_لق امل ايرث اذا
 قا هتحان نإو 0 * ثدحل ا آل تك دقو

 هك تالا فارع ك2

 اهتاف رعب ةليح 30 كر ف

 ةعاس ءاملا نم يه>و لعاشرو

 قايفش مه نارحح فارعو

 قايفدع دقو لإ ةبرش الو

 ىناردتب داوعلا 3 اماقو

 نانتدح ءاشحالاو ردصلاى لع :* هناك النو ءارفع ىلع ليوف
 تان ناواح ىرذقلاةناَدحا ْ

 لوالا ليقثلا نم هنو ةيراش هّتغ ' 1

 سارلا لايدال الو # هب يىل سلام ءارقع نم تام :

 مغ نم تلين «» -ىدلا لناس لان

 ره يدك لع < اهحانب تقاع ةاطق نك

0 

* 

# 

 نادي عولطلا كنم تنمضامي *« انل ام هللاو هللا كافث الاقو

5 

 ند اى ريبع ءابذ 5 تدبادو *#

 سوا ا و وبلا ات ل ايت ل تي م

 3 ج نونو 70577 0 0ع ا ١ ميم ب

7 

 نادي تام

 نافز ده ءار

 ناقفا ةدش ن

 لزب يف لاق نودمح نب سبب لا أل ذلإ لاق حلو نلت يذلاو ءارفع نم ب تك َ

 اعرد عر رد هنافو ري ءا رفع غلبو لايا ثالث هعمل لس نا لقدم وح هير يف

 هينرت , تلاقو 52

 0-5 2 قمم * كيو نوحلا تكرلا اما ألا

 اومحر الو « ةذل كدع ناتفا* ين( < الو

 ًايئاغ نيجرت ال ىلابحلل لقو
 ا ركذو ) دس لئالل مايأ دما تنام ىد> اهب هيدنتو تاسالا هذه ددرتلزت و لاق ٠

 هل مع نبا ىلا هوت ناك هناو أمف ص يتلا ةقفرلا ىلا يح اهحوزم م ' هنا هريخ يف ةبشالل

 مالل_سإ هب "5 عن

 د مالغإ هدم تاج رفالو ن
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 لاق' مث نهد فقو اهآر املق يرلإب ال مأشلإب |
 تيا داك َقَح تهبأف « ةا اهارا نا الإ ىهاف

 بدفن نال تما يآقلا ىشناو :* ىكراتنك يذلا يار نعءفدصاو

 بشل داؤفلاا يف يل اف ىلع «© ابسيو اهرذع يلق روظنو

 اق لا الام ةلاعو ابرق« اهئاندم ةناكم قت تماع دقو

 بقر نيدجاسلا قوفو اعود * مهيرل ندحاسلا ترب تفلح

 0 نع[ نع يلا * ايداص نارح ءاملا درب ناك يل

 تاوذا هل تناكو لختو قع دقو هلا ىلإ ها تع مضل ع داع من هربخ يف ديزوبأ ( لاقو )
 00 0 هيا هب

 وهو ةليعل ينب ىلو» دادش نب حابر 5 ينأ نئجو عفن الو هنظعي ناعحف ةدحو ةلاخو

 اهرك ذ مدقت يلا ةينونلا يديسق ديزوبأ 0 وا اود همت مف هيوادبل رجح فارع

 : امف دازو

 اك زعل ذالإ ايفا ها ارطف اًرفت ترام ناتعو ---
 قاع 20 ان. اناصولقو 0 * ىدحاصل امويتاقدق ينن ًاىوس

 | لو للعلا © ايناوءاوتعاع ىمافح الا
 0008 ةدلق اهدرت ءارقع لي هن ىلا هلملا نضاح يأن" وزرع ناكو ديزويأ لاقو
 توالي 07 و فاتلا ىلع ف رشأ - نيش هللا قئاف كفن لتاق كناف اله. هل لاف

 لوش لمخ |
 اسبام كب نكي ال ينع كايف © هتيقس مايهلا ءادلاو سأيلا يف ا

 دنع نب كلملا دنع ينادح لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالعلا ينأ ن يرخا(قرحأ)

 ف اال ف أو لاق قع ىنأ نإ ا لاق بئاسلا ينأ ن ءانوشحاملا نن زيزعلا

 0000 00| ٠ كلذل ترحبف هلم لمح دل الزج امالغ لمحت ةأرماب اذا ةردع ضرا
 مأ تاقف ة مازح نب ةورعن تعمس له تلاقف اذهام كو الل تلقف.تءاشخ اهتوعدف ةمحل هل

 .لاقو هسأر يف نارودنو نافرذب هائيعو ينماكف ةورع تناقل تلك ةورع هللاو اذه تلاق |

 لئقلا هللاو وانأ عن |

 ا 6 راع نارحح فاررعو # ةيكح ةباعلاع فازمل تلمح

 00 تاردشت داوملا عم امو.« هلع ءادلا نم قست من الاقف
 ىناوتللا ضرعملا ينع ءار_ةعو- # ةدوم يدنع سانلا ي ظحا ءارفمف

 رع تام لقف اع 57 هدأ قش جس دل كين اف ءارلا تعفو لا ١
 ١ تنس لاقف قرش ةقلاتإع رك ىأ نمو تنانلا يبألا ن تاقف كلا دبع لاق مازح نبا
 نم توي ادع ىزتفأ بئاسلا ىبأب د 0 ةيرب تلف قوش 'ي : يأب كانبع



0-2 
6 

 160 و نس
 1 نا 73

 دز وْ لئاوو ثرحلانب ةيضو ةرذعو نامالسو ىلب مو مذه كه تاقدص 00 يلو أ ع

 تدي انا اذا نامع ىلا نيموهسلاب تفرصلتاو تغرف اماف اهلها ىف اعءسف ةقدصلا تضق ملف ْ

 تيلا رسكيف هلارو نم زودحعب اذاو تييلا ءانفب دقار يتب انا اذاف هيلا تلق ىلا نع درفم

 لاقف كلام هتلاسف فيض توصب ىلع درف هلع تملسف

 ناقفحلاةدش نم يداك ىلع ان اهحانحم تقلع ةاطق نراك .:

 ترظنف تماقف كلذيرا هللاو اناو تااقف ىخق دق هارا يبا تاقف ىنبا تلاق كنم فلا اذه .

 ١ ىفب 0 مازح نب ةهولمع تكلاقف وهند هامأاي (ط تاقف لاق 500 برو ظاؤ تلاقمأ هه> ويف |

 ّ ِ الا ةنأ الو'ةلك ةنس ديم هل تءيسام هللاو للا تلاق 5 هب غلبام اهل تاقف همأ 15 ةض

 ][ لاق مث ىلع ليقأ هناف مويلا
 / اًضويقم مويلا قارا ىلإ مويلاف © 'ادياأك ا 'قايمأ نع ناك

 اضورءم موقلا باقرتولع اذا عاد ةك ءماش ريدغ يفاف هيلتعمسلا ْ

 ةيشنب رمح ديزوبا ا ذو هتتقدو هيلع تءيلصو هك َىَح ىلا نه تخرب اه لاق

 ةنريضح نيتيبلا نيده لاقف ىيبرلاو ب ةهورع نع ةصقلا 2 هريخ يف :

 نيرضو نهبوبج نتققف امدلا نين أك للاو نورك لاق« ادبا اك ط ياو 000
 هائهاي تلاقف اهحوزا تاق هريخ ءارفع ءابو 4ماولا نهيضقفو رضح نم لك نيكب أذ نهدودذ

 يف تام دقو ليلا نسحلا الا طقدتم تفىعام هللاوو كذاب ناكام ىمع نبا ري نم ناكدق

 نتي وح اثؤلث هيدنت تلاوه قفل لاق ةيلع اعاد مقأف هيدنأ نأ نه ىل ديالو 0

 نييركلا نيرا نيذه لاحب تملع ول لاقف امهربخ نايفس يبا نب ةيواعم غلب و عبارلا مويلا

 ةيئاطلا ليج مأ نع فار نب نيصغ نع ةماسم نب نوره دو هريذ يف ريشا نب نال 0

 ىفةورع فرصناو يدملا لاط مت اهاباف هيلع اهضرمف هم اهمع رححيف ةميدي تناك ءارفع نا

 لا ةفحمدل تمدقو اعراب الامح اهنم يأرف تنيز دقو اهارف ديعلا ةالص ىلصنا دعب ديعموإ

 هءاع اهضمع امل اهل هّها رك نم ناكامل دافاكم تالذ ةعنق هنعمل اهطخ مْ املا رظني وهو اهم

 فاخ نبد#م ( ينريخأ ) هلتقيتح امحيف يدامتو ماشلا ىلا امب جر هريغ الجر اهجوزو

 زيزعلادبع نب ناماس نع هريغوةببش تاب 2 وبا انتدد لاق بديش نب هللا دبع 0 لاقعكو

 لاقتنلا كود هب فاطا ماز>نب هورع يار هنا كما ةجراخ ينئدح لاق ىرهزلاا نارءنإ

 لو. ىذلا لاقف تنا نمتالقف هنمتوندف

 ناقسغ امه اناسنا نيئيعب * اهدالب مارتن اموي لكىفا ]



 )مة١(
 1 ا ا م م تصمم همجام

 يناعد ا 5 لا * 5 هللا هلو راب 0 الأ

 ةفرعإ 00 2 لاقإطاص 0 ىلكلا 00 ني ناد مدع لاق .ىر 0ك

 امو لاف .هلعدا هللا لوسر - نباايهل اولاقف هلاي> الا 4م قع ملت مل نوليح ناشف انف

 يتفلا لاَقف هب

 بوذب قيفقلا 00 اهل 50 «ةعولردهلايفنآز ر>الاىوج ن هان

 يلح ص كاثو دوع هيام ىلع * لوقم ةفاعج قبأ انكاو

 6 دوق الو لقعال 4 ليتق اذه سا.ع نبأ لاقث تام دق وه اذاف مهيديأ يف 0

 اننآسو لاق ييفلا كلذ هب ىلتبا م ةيفاعلا الا 4 شع 1 نعو لح هلل كلام سانع نا ترا

 مازح نب ةورعاذه 0-0 4ع

 «9 وص

 الاول ءاسنلا كري ىيضاو « الام كد تأ لعأ ىلاعأ
 اءلاع كيدرب تحي امم حا * تدب اذا راهلا نينمشاف ىلاعأ

 7 نسال ىردلاب تنزو + هدب ءاجنلا نأ و ىلاعأ
 ايلات حبص أل بطرز نصغ ىلا * ينباصأ دقيذلا وكشأول ىلاعأ

 تاَسأ عم تا الأ هنادع نمل الا تنلا ةاورلا ضع لخدأ دقو ينالكلا لاتقال رمشلا

 كادت ذو دحاو 3 * اهفحي ملظلا تاب ةضرب اف « ابلو أ يتلا سادسا ينب دم .عم حس

 35 ةيأم لا لقت يان 2 ند ءان هاو هدف 2 ىلعهب أَو هند ىلع هند 0 هعض وم يف

 هقفاوو عا اذهأ يردأال ليقت ينان 10 ال هيفانا يعاشولا را ىطسولا 0

 نبا ركذ لوأ ليقث هيفو دابع نبال رخا ًانغ هيفزا ركذو هسنجيلو لءاكيفأ نط ىف مهاربا

 يباتملا لوش 0 رصقلا هذهيفو نسا ١ وطل هنأ ضاق | لاك كم مك هنأ يملا

 امافش هيفو أدوقفم س ١ 6 »* يلو نكلاكلا تح ىلاءأ

 ايمارملا ءالعلا مأ يف سانلا يف © ىعر دقو ءالملا أ قدرا

 ايصاوتلا ىلع تدع اذا بيشل * ةلدع ندع 3 ال ينوذا انآ

 ايدا صدي رطلا 20 د موةح ناك اذا مكيف هّدعرنأ و

 ايئالب يجرمخملا نبااب شي الو * ةضاضغ كيلع لمحألو رهءشو

 ا كلا راك ا انيعأ ايظا رس ىف ىدت زاخم] ةديستلا هيلو

 مد ةيسلو لاتملا راع 0

 000 راصولا اخت نب يحرسشتللا نب هللا دع ةمساو ةكشفو هدرغل هيلع بلغ بقل لاتقلا
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 ١ هماو بيسملا اا ينكيو ةعصعصنب سماع نب ةعيبرنب بالك نب ركب كب يبأ نب هللا دبع نب 6

 نوم ور عب نأ هللا دنع نب ةعببر نب دادش نب فوع نب ةف ا

 لاقف م رك هرعش يف ١

 انديد ظريقلا يف نرضحممل اللا ن م # ةيعار ةرح ينندلو د 20

 ياتسدسلا ناهاس نب هللا ديعنأ 0 هريخ حر ان دوادنب 4 تانك نم(تخس )|

 000 ةياور 2 1 نرحل هتياوردل راح هيش نب و ند ه4هيوهس ار هيلا همقد : 0
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 داكدقو يهاب وه ائيبف 4 | 35 ا >رلاو هللان كلل املا ا 4م اند الق 0 يف جر>و : 1١

 ةيشأ نإ نك لاق عجأ كلذ تءمحو صوصحالا را قف هنع ىر 5 نع شفخالا هذه ة ةيش ١ ١

 نت كر كر عا 0 ة هع ٠ كب دان ا لاق ىعمسملا راس ن ١ كلام نإ دم 2 ىنادح :

 بوح عفار مأ تاك بالك نب نكب يف 0 هلل دمع نإ 52 5 ْث 5 قا بيعش

 لاق لاتقلا ثيدحي اضيأ دلاخ أ ىكي بالك 0 نم خيش ىنخدحو لاتقلا تأ
 هل يي هةدنإ ىلا ثدح تاك نإ يبأ نب هللا درع نب ةعيبر لاق لاتقلا ناك دلاخ وأ ّْ

ّ 34 
 هار نيل. تلخو هايف هتحا:ىلا ثدي لاتقلا يأز مدق اما“ هللا دبع تن ةيلالا ا

 ْ نراه جرف لاتقلا هب رصبو تنيسلا ذحأف اهدنع هار مايأب كلذ دعب ناكاشلف هتلتقل ]|

 ١ لاقو هلق دالز ىلع فطعو هن افيس دحو يركشلا لاقو و ايعر دجسو ةقل 1

 (1) ميه دمسماحرأ هترك ذو نإ انا هتازلاو ادني 6

 موق ثدلب يفك هل د تع ١] # 4 0 ريسغ د تن 0 أءلف

 مدنم ةعاش ىأ هياع تمد 3 هتاف كف قا تل الو

 امر ًالو> هللب هه ركحذو * احن هحماهلاو ادايز 0

 اند عَ الا تاكل ال يالومو د 4 ريسغ هنأ 0 اف

 كك مظعلا فدا صاماذ| ماسخ

 اهضهم نا "بي مل تادم 0 ع

 ل2 3و ءاملآ ٠ نع ةيدعل هَ بيز ىعدن هل مك نسب 0 رطب لي ملا 8 ايراه جرخ مث

 ظ تناكو اهءقرب ا امان هيلع :تقلا أذ كبار ىلع قا لاق كاهد ام كميرا تأاقف | ماع

 | ولاق تيلا اونأ احهلاف باطلا د- >و هنع تحو هن اكنإ م خطلف ا أف ءانح سقت

 ا 200 ىلا هحولا ريغل | ق8 ذذأ مط لاَقف تيضا نأ بايز هنأ نونظي | مهو.

 هنف رتتسا) لا ةيامحو ةيامعس قحلف ر 35 هحو يف ع دا ادع د نأ فرع اءاف

 كلذ يف لاقو

 اينيزبرطاتيش امل تيمست * ىننا يعوق نايتف غابم نش

 انئيب ةماقملاوأ اذايز تدشن يورو !١(



 انهض !قانتلا سانلل دو نإ َق تدلع يناءاح تعزو

 اف لاقو
 1رل لك 13 ةياعد#م ةفكبءارط او انعشا يرجح ؛

 ديوب“ ناطلخلا لس ايناو“ © :اهاؤلزتنل م وقلاامهدزب اه
 دؤك ةالفلا مج افص لكو « لطيع ءاقنع لك 0

 بعش ىف هعم 6 عوام قر هلا هيلا جاتحم امي هل أ هين 3 انامز ةبامعل كف

 لاتقلا ناك لاق يلكلا نبا ن رع بريح نب د#ت ينثدح لاق كلام نب هللا دنع ( ينربخأو )

 لاو طاع نم شع يف ماقاف ةيامع هل لاَغ لبج ىلا 3 هب باطق امد تاشأ ينالعلا

 اااذإا هرقل عيان نع رشك لاتقلا ىأر املق هتداك 4 بلا حارق رت تعشلا كلذ ىلا يوأب

 د تره هحانك نم هماهس لاتقلا للف هنئارب 0 هنانزا ضارف هئفح نم هفيس

 ربسخلا اذه ىف يلكلا نبا لاقف هفلأو رعلا نكسف اهرتو ضناو هسوق لاتقلا رتوأف رأزو

 يدب نيب ه.قليف هداطصي اب ءيحف ىورالا داطصي رغلا ناك هدياور يف ةبش نب رمع هقفاوو

 هلباب ند>ولا حرج جرم لاتقلا ناكو هلك أف رءنال قابلا ىتارو هنوشبام هنم را لاتقلا

 ناكو رمنال قابلا ايو هضعب هتوقل ذخأيف فوكلا هب يتأف *ينثلا دعب 'يثلا هنم بيصيق
 الا هيلع ماق ءاملا درو اذا لاتقلا

 هل ةديصق نم كلذ يف لاتقلا لاقف برش, يت>

 - لاعب ال هنأ الا نوملا ا انآ « ايحاص لدعي راغلا يف بح اص ىلو

 لانقلا ناف 311 ىحأ ةيشب ني رمع ةياوؤ يفو هب هيف هب ناي ناك هل قيدص نوجلا وبأ

 كاتقلا هيلع موقف رمد دريرو ةنع يال ٍّ باسل 06 رد

 هب ههمشف نوما ةمدا أ هل نآك

 لي ةءاذقلا ىف. لك و ازبم غ هودا- ءىف ىربال ودع انالك

 د لباملاك ف رطوتامص 10 سنأ ناك انيقتلام اذا

 0 وال ننال اتم « لضم ضزابا فامادرومانل

 لدرُحم فيدس اهنم هلانالك © انل وبقي انا يو لا تيوس

 لاهيزاامو هنع ىذالا طيما * 5 دولا ة ةعنص يف هملعاف #*

 0-0 قسما ن ء لضفلا ىمع 5 ”دح لاق 6 ) نول ( هديص دنع هللأ عدلا ىأ

 0 نع ىلهولانباةساو- وهب ا قحسا ن ع لضفلا ن 3 قالدنصلار ةعج دم هب 1-1

 ! قآسفس وأ هل لاَ 90 م لخر اعد ة ةيقع نب دادش 0 جلا وب لاق لاق ةسأأ نع دامح

 أ ةدنع _ راملاعف 4 يد 2 ال هلودر رظادب لاتقلا ا ةعبلو ىلا ينالكلا لاتقلا ا
]|| 

 ظ هنا مال لاقذ راو> ند ةرفق

 1 و> نم ةرفق ىفاهذ يوقف »* ملوك س دل نايفس نأ ناو

 ددبأ لأ همل هلا اح تاقؤ مش هل عا يش هدعلا تأ 7 لاق 4م 0 ]ل تاقف قحسا لاق

 آك

 يلم ينضي را ةيسيع 2 نويل
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 تلق ىلب لاق هنود ىسل رتبأ 1207
 كراح ةميلو نم ريخ كردقو »2 ةريثك تاور نه ريخ كتف

 8 زيا كناو بر ءاا هب ترظننا امو الثم هتاسرأ دق هللاو يمأو تنأ يبأ لاقف

 كلهتمال ىرشا باشا ناك واوكب حاعو كرؤيو كردي 0 هش خلا ماليامو هلم قار ءلاب ا ٠

 (ينربخأ) دوسحلا مغرتو دودولا رمآ ةيقب هللا دمك كيف ناىلعو ينبع ينعو يدب يدع

 رد اللوبيسملا اهددال لاق. ناب .| لاتقال ناكلاق ة هش تل 0 ينثدح لاق رب هلا ديع ندعأ 1

 هلوق ل 2 مالسلا ديغل و مالاسلا دعا

 ردن وذ مولا اقصر يلا # الخ ىرتله لمأت : مالسلا دع

 يرظن ىنتاف امل درفلا قابالاب * مهل لوقأ نايف هللا دمي ال

 ةب اذ 500 نيكن * انمظ مداع ىلعأب كور :الأ

 ون لكفأ را ةقع نب دادش ينادح هلع دواد يبأ 0 ةياور نم ةيش نب نمع ديؤرسا كل

 الحر بالك نب رفء> وثب تاق ةعصعض نب عروب 0 نالحملا وذو تالق نرثءع

 نب دايز نب سيق تذب ةلو> يهو ةمال# ا أ لاتقلا ةدح تناكو دادشلاق نالحملا ىنب نم

 دقو كالذ يف لاق مهض رو مهذب لعء>و رفء> ىنب نم مجري ناطلا يف نالجفلا نبكالام

 اولف اء مهريمف لوتقملا ةيد رفعح ىنب نم رد ل هغلب

 كاتم. نيف دالوأ فنا تنل ىلبتح ند لك
 كراوخلا لاوط تا. 3 ىلع * ةزب يفاميلا كوحلا نم مهلع

 لامني نسق لات اورنساا نم. * اهدنع حلماو يبين ىلا تحإ
 كبانسلا عقوءامكللا ىف منح 3 © ةيرفمج ةيصع متقلام اذا

 كياودلا يدخال يأ 00 + ولست انا كاوحلا 5

 ةاراملا دنع نوماقي دقولا عم *) ىيتارتس ور ال. داتخلاو اهل
 ملقع ميس 2 كيذك .لئلذلا ينوي 0 # الط نا املف مما

 ةعام هضرتعاف ةيما يب ضعب ىلا وأ ةراحتف مأشلاىلا يشرقلا زاهنبا جر بيبح نال ,ا

 مهريعو بالك يك ند ةعامج مما هريخ عاشوهلام اوذ>اوهولتةف هريغو ينالكلا لاتقلا موف

 ةندملاب وهو هيلا مى6> وذ محلا ب ناوىم لماع مهذخأ اوسحو اوذخاف برعلا كاتف ند

 هباخصا يارو هيما 0 نا لاتقلا يذ> املف رايه نا ةلتق لتشمل سصمالا نع ثحبيل مسا

 كاذرك ذي لاقفاو رهف نحسلا نمهعم ناكنمو و» جرخو هلتقف ناجسلا لاتغاءانغ مههف سيل

 لدعم مرسل 1 لدوب نبأ #* ليزعلا ك.> لق ىنبأ مبمأ

 لون ملاذا ناسحا مرصاايفو # ٌؤورما لمحام تامح دقو معا

 لو ةعادملا ميل قيام يي » قفلاك نايح ما 50 ذو أف

 ) نورسثملا اكان ا



 : ف (157)
 0000 ليي 233229525255222 2222-2 ا اا ا

 ال١ ركذ يالكألا لاثثال دادش يددلاو ءربخ يف ديز وبأ لاقو ةليوط ةديصق ىو

 رايه نبإ

 0و2 يود كيسأو © اشم بالاىذل رابع نبا تكرت

 انا للا نتف رفح ناو ©« ةنساي ينعأ نام :يرحا تيس

 ١ نبا يف لاتقلار مش هيف هط# ينيهاشالباتكن م( تخسنو ) ةبش نب رعو ب يب> نبا يور اذكه

 شيرقنم هل مت نبانيب و يشرقلا رابه نبا نيب ناك مثنحسلايف انامز سيشل هلتق ىذلاهمع

 نبالتقتأ كتجرخأ انأ نا تنأرأ هل لاقف هانأف ةئيدملاب سوبحم لاتقلا نا همع نبا غابف ةئحا
 ا يتحدديق اهب | . اعف كمامط يف ةديد# كراا 101 0 مللاق نا هه نب فورعءملا ىمع

 كل سلاح ىناف ا ء برهاف ءوضولا ىلا تجرخ اذاف ركس ال يتح هسبلا مث 3-6

 ١' دقلاقف هللا كدع اف الاو كلذ كصلخ نافهب عتتع افيسو هيلع 2 اسر كيطعمو كصاخمو

 | لعفف سرحلا مو ءوضولل 00 اذا ناسدم ل | نودحر 0 ةئدملا 0 ناكو لاق تعز

 تصل

 ١ .نالتقن اند ءااغأو هب ءاج من ب [قاطلا نع 50 قدح ها آف 00 يثرقلا 10 ام

 لاقو هيلع اجنق ابنت هليهوو رايه ناب فورعملا دمع
 01و ةللخ يود حيصاوا « ادسمدالا يدل راه نبا تكر
 موه ىلا ىشت تشهجا ولو * همسابساتلاريخاال "يما فيسإ

 لإ يحاع نب ةدش تب ةيلعل لاتقلا م هباسصأ نع هاور اهف ةيسش نب ر ع دير لا هلق
 فين ضي نس نس و

 01 تما انام و اهاسف سيوأو مهج اهيوخأو ركب يأ نب دك نإ ةشكح ناهعبز

 : راع نب ةشدح نب ةظرق 0 < مأ اه لاش ةما ع ُ م6دح تناكو هيطعل

 هل تدلوف ةببج اهءساو الوه هل تدلوف ركب يلا نب دبع نب بتك نب ةعيبر نبا
 ' || لاقف ةيلع

 مهو لاتقلا

 راو اهادنز نه ربيثبلا مأ * مب 'يح انايسص هللا حبقاي

 رام ايش قوام نذؤنو © هرفاشم قشنم عا لك نم

 راوز ضع ينارتعاام اذاىلثه * رارحاب ذه ملءامش جواب

 رانيدو دوعسم لآ ىبرصناف * مهئينَك كوعدب نيظيرقلا نا

 ىرارماو ىغش نعش دحم اذا

 راب وأ دسقلاب مكحم نم نيت *
 راّتساب ةيعطقلب ىراذعلا داع *

 ' يراسلاسرعاماذايرمس قرعلاو# تعز اهعزتتسا اذاقورعلانا

 '000 | يىدصالا ندسابالا 2ع نإ رعاامدخ' ناقأياولا رم نب ٍثبح (يقريخأ)

 انل تيهو ول ريدح ما تئباي

 ايل 10813 اد هج اما
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 يزاسلا نتي عاماذ ربت قرعلاو: © تعرت امعوتتسا اضل قورتلا نأ
 راو> ريغ ببلص نع اورصقاف * ةيزوعرش يدوع قياللا بريتا

 هسفن ةءاند يف ناكو هطعي يلف المج بلط هنا هلوقب اهدسفأ هنأ الول داحاو نيسحا نقل لإ

 مآ هتنبأ لاتقلا "جوز ةتياور يف ( يركلا لاقو ) ًاعاخضنن ؟ىعاش اس راف ناكو ةللطخا هش 0

 ينأ نب دبع نب فوع نب 2 فرطمم نب كلام نب مر> الا نب ذاذر ةاطق اهمسإو سق /

 ءامرو هيلع ىدعتساف اهبا ىلا تكشف اهراغأ مث ًادالوأ هل تدلوو ًانامز هدنع تثكش |

 ةريشع تماقو هتريشع هل رمدتتل لف برعضبل مقأف ةمًلابمايأ هفذق ىلع ةئيبلاب ذاذر ءاحو اهمداخم

 ا

 211111011010107 53 0 ا + سف لل

 6 4 8 1 7 ل 00 نول

 7 . نضل

 امو هنابانح 0-5 هضغس لاتقلا ةريشع تناكو مط هيهوف مهحاص نم هدح اويهوتساف ذاذر 1

 كا 4
 هموق وجم لاَ 20 ند همك الو 0 ند امةدابإ :

 م.هتملا بك ارلا ام هل اول 7 * ام.عتم اكار ميقل ام اذا :
 مهدأ نوال كلاح ايلا م دي هنأف دبع نإ ب 2-2 م كب ناف

 ادت فب 1

 ا
ّ 

َ 

7 
1 
 ا

 كَ

 مكاوي < توم اي 00 * ةوعد ةعسر 0

 او.دقاةبركلا فرارحالل ل قاذا  همأ لكم هنأ ىدرأ كأ مو

 مرضاو ىلا ني ينعتيهاه « ةنعامارك موق نه تك

 مفلاو هجولا هنأش احلا حيبق * نذؤملكنمتممسا يكف توعد
 رظم لبالاو فكلا اهس © نط ةماق ضو (كلز 00

 ناصطلا نب منيطا نءاقرو تزب لاتفلا دعع 0 ةيتع نب دادش ينادحو ديزوبا لاق

 ١ اهل لاق هدنع هرضاط كلكو ركب فا نن نك نإ ترروطا تو ينل ًاراج نآكو

 املف هل رفس يف لاتقلا جرفت لاتقلا تنب بونج مأ يهو ناضولا رف نب ريسم تذب حابر مآ

 ريرج يار اماف نيصحلا نب ريرج ءاقرو تنب دنع دجوف هلها ىلا خانأ تح لبقأ هم بآ ٠

 ناضه نب ثرحلا تثب ةنفدض يهو حاير ما اما هل تلاتف هنع لاثملا كأس ل | ١
 تدلوفلماح صو ءاقرو تب لاتَقلا قاطو انيس الامهيف عمسأ لازنال تيبل تببلا اذه نا

 كلذيف لاتقلا لاقف :هريخ يف ير 0 هيأ بيسملا اهقالط دعب هل
 دانت اراذلا ا مهب * نيصح يفب تمار تانك

 توي

9 

 داولا نم راذعلا عاخ 5 *« اهمعتيطو اهراذع تءاخ

 0 نم كذنيو يدب ق * نيصح يفإ كيلع اهلتاقو

 دانت نم تنسي تلو 8 تاهولو نقش الا ِ-

 قيركصلا ةياور يفو ١

 داؤفلارطو ٌورماهيف ىضق * مويك موب امو ايدانا

 دارقيبا نباةراج تزعو # ليةص فيس ينأ أك ت>رف

 يب دل 1 712375777 73,7757 حمر رب اوت جي

3 



00020 

 ْ 2 ركب أن 000 د ا ا دوام ظ

 يفو ,ةلاهقلطأف يعي ا تي 1 1| ىئزأ كتم ناينقلل رخ 50 انأ لاتقلا لاو 7

 ١ 56 برعذف طوسلا 21 مقرف هنأما تع هددحو ناك ىذلا نيصحلا 2 رزرر> موقلا |

 ا لاقو ماللسلا دبعو ب تل ا هانبأ كردأ قى 2 هل_شب 0 هّقح لاتقلا اوطعأ مها مث لا ها

 ابر مهمأو ريمعو يلا دبعو نمح رلا دبعو بيمح مو ةعئرالاب ءدلو لحا تح ل ْ

 | ًانيصح مهب ىأ مث ليالا رظأ ىتح ليلا ىلع مراه زك يأ قف بك من نم تن ْ

 ف ظ ىصحلا ىلع اهب يت ةيح اهرقعسالا ةفان هنا ال اهني 1 ؟م مط احاقل ىتلف |
 سرا ةقايرشع ن. هل اولقعف نيصح ينب يح اهبنع م رَحْرو اهب 1

 | لاق 0 ةووا ةموق نال أم كم ب نسال دا ا لا كردعاو

 مالسلا دنع هننإ ُق لاتقل لاق دادي ْ

 رصبوذ مويلا تناوتربك ينإ « انمظ ى رب له لمات مالكادبع

 يرظن ينتتاف ام ديفا قابالاب * مه لوقا اناتف هلل اال

 ردب اذ نابقتساو نيل نكت * ًانعظ مصاع ىلعأب نور“ لها
 رذخالا امتاراح ىلع ىلدو ىلا * اهنباو نمحرلا ةرمع ىلع ىلد

 0011 01 رك نب فرطم كلام نب مرحالا ىلإ لاق ةقع نب هاد ىئدحو ديزوبأ لاق |

 | وهو لاتقلا ركب نأ يني نم رغن يف ناضه- نب ثرحلا نب ندحو ركب ينأ نب د- .ع نا |

 ظ اا ا رامغأ. ف اع ليد يتلا ىعو هرءش يف ةيااع رك ذي ال نأ هيلع اوطرسشف سوبحم |

 ا ناكاذا يَ موعد لاتقلا حارو ا ند موقلا حار مّ ءاشع 0 ن* هود رد آو مهل

 لوقو مب قوس ردحما لبللا ضب يف
 لادولا ىلعرزت ملتنك نا * لام نب مرذا اي هل تاق

 لاحت صاق نم انل عفراف * لالا شحاف 0

 20 لاهم كرطت انا +: لاع اظقلاك تاقوت دب

 لايثت هعاب ريصق نيب *« لاحرلا يف تريذ يريم
 لانطاو ا فلا نويتس +« .لاطا فار همأو <
 لاح سركو .مع خيردك « لايرسلا ١ قرخم مأ كاذأ

 يلابللا رخا لازت الو « لام دن.ةمو لام فلم

 * لاقألا يف رثمت هصولق *

 "1| نأ نبع ميل قئوي يتح هولحيال نأ اول مث هوطبرف موقلا لزنف دادث لاق ةلقانملا لاقثلا |
 لحر ةحوز تناكو ةيواعم نب رصن يفإ ند ا يهو. لاق هول>و لعفف ادبأ هك

 ا] لاتقلا هل لاف ةيرس لاتقلا عا تناك لاق دلاخ وبا ينثدسحو ( لاق ) ىلا فارشا نه

 كسيوسلا ب ظظ557 000017

 تءاادقلا ل
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 هع ىعداف اهلتقف هقيسلا لاتقلا | مرضف هم ةنمحةاضفق ءامالا انف دل" ضخ موق اناف اهأطنال ا :

 لودع موش ك4دم بهذو اهريق ن م. اهحر او اهلا لاتقلا ٍىذف هنم نينح | مطل يفو اماتق هنأ | 3

 كلذ ىف لاتقلا لاقف همع اوبذكف هيف لمحال هوار تح اهتحر جرذ اراب 0

 الاوزا ةملغ توعد مث » الاثّسا اهلمدنا يذلا انا

 ه الاقاماوبذكو اوعدصف *

 اضيأ لاقو

 لفل لئاسلا رماد 2 نك او ظ 11
 6 لكتب لطب يف دكب ايرمض ©

 نب نحرلا دبع اهحوزتت مح نب قاحلا تن جوزي نا لاتقلا دارا هتياوريف ىركسلا لاقو

2 

١ 
 ا

 ظ
1 

َ 
 ا

 لني ظ

 سعاص نب نم را 1 اهحوزت تلاق 5 تاففام | مالاقف نوح ا | | لاش ةاىماىت جاف يناكلا سغاص

 اناو لحرأا ىذ سراف نب ,| انأف لاق داررع سراف نبا كاذ هل تلاقف نم رلا ديعلو اهلام لاق

 لوش ًاعناو فرصنا 3 * ءاحرعلا سراف ناك

 داوم كاعإ روغل ي رمعل 2 دارعذ تدب تنانا نود تاب

 سمشلا علطمل

 دارع ناسرف نم يما مقو * اها تاقف داع سراوف تلاق

 دارشو داور طهر مول ىدف «امنباو ءاحر ءلاو ل>ر !ايذناسرف

 ةيلاطملا نم هصلخت ىلع هنريشعو هاخا ضخ*< لاتقلا اهلوش روكذملا ءانغلا اهلوا يفييأا 1 ضقلاَو ١

 راثب ةيااطملا نع مهدوءقىف 00 و هنعلّقعلا لامحاو هللا ديمعد نب دايز لق ىناهب تلاطي يتلا |

 دامصاب اذه الو عبرلا وم * ردحت اذهام

 0 07ج داس دمع بصب, دعو وو جبو جب موسوجب ج جنح + سس ووو ووو .٠ نيبو يب

 كلام نب ديمح نع ةبشنب رمع هركذ امف كلذىف بيسلا ناكو *# بالكنب رفعج ىنب ىل م

 مسا ر 5 يبا ن , ديع ن 0 0 1 ةملس نب ور< ناك لاق ينالكلا نلاخ ىبا نع

 ةيدعسلاو ىراعشلا نعد ى هماعقتساف ساق هيلع هللا 0 يلا َّى دقوو هماللسأ نسخ ا أ

 اهلوط ةيحر ىهو ةظيرق نب نكسنب ةداتق ىنبل ءام ىراعشلاو ةءاس نب وردعل ءام ةيدعسلاو 1

 نب رفعح ينب ند رش هاعرتساف شود>> هئبا اهاجاف اهأبا همطقأف لاسما ةتسىف لايمأ ةعست 1

 هنم مه>ار دبل دا راو بضغف كلذب ريذاق هثذا ريغب موليح 2 مهمعأأ ب ماعرف بالك ١

 اع روظف فناست الو ناعط الو ىهر ريغ نم هر ادحلاو ىحملاب جاجش مهب 5 هولتاقف ٠ ا ْ

 اودعاوتف تاحارملا اعيجح اوعدي ناىلع مودل ءارفسلا ثتشمو حاصلا آل اوعادتم شود> ا 1١

 ركب ينب نمةا سما دنع يلا نعحتم وهوةعاسهقاح ىف دعس للاب شوح+لخاو ةادغلاب حاصال 1

 ردد رح اللو ديزي نب زر+ اهدحال لاش هموق ند نالحر هعمو هما ل 2 7 هيقرت

 لحرو لوهشانب رذوبأ همس نباو كلامنب صاع نب رمدلل نإ ردخالان , دا رثميقلف ثرحلانب 0|

 اهرّعف دارقس رف ديزي نإ 00 كلف هإئقف هئمطف دمس ىلع دارقل مغ نيني ر فعلا ند 7 1|

[ 
 نوح



(155) 0 
 ار يب6؟؟؟”ا؟ تب ت97 تا_7 7_9 ب09070 ل لل يو

 001 ١ لفرط | اراب ورع شوج دقواو نين رفملا :باحاب [وتلو هفلخ رذونأ ةقدراق
 | ةنيع نادوخو ناومصني رشبملا ابد اه دارق جرخو ركبيلأ ونبهيلا تعمتجاف ةليوط ءاعرج

 وه انيبف اهسىف لاَقف دسأ يفب نمةأم سمأ تدب ىلا خان ف سحشلا هيلع تيمح رافقلاب ناك اذا يت>

 ىثءجرخ كنقان لوح موحم ريطلاىلا رظنا كحبو كاهد امو هل تلاقف ةيدسألا هنهن 7

 ||| ينقدصاف ارب كلنا تااقف اهريخأف ءاجف اهدلو قزمت ريطلاو تجر دقي اذاف هتقان ىلا
 "1| كءارو لهفتلاق ديرط براه وهف مدب بولطم هنأ اهريخأف .ةدئاف هيفكل نوكي نأ هلعلف .هنع

 " |١ كئادعأ يديأ يف هناف تلاق يلا سانلا بحأ وهو هابج هللاقي يلخأ لاقف هيلع قفشت 0
 ا يف مهرأثب بلطلا ىلع هموق لاَتَقلاضرد املو لاق رمشب ىلا ةيجو جرأ 2 ضما 5 عجراف

 ائموقاب نوب رفمملا مهل لاقف رفم> ينب لاتقل مه«مح يغدو مع دوعءقلاب مهربعو نيد ؛ رفمإ-ا

 ا اة كلذدب اوضرف هولتفاف و أذهو بره دف م ك.>اص لتاقوةحاح مكلاتق يف انلام

 | يف لاتقلا هلاق امو دعس ل هقنع برضف شوحجح همدق نيملا 0 أوراص املق اهاج

 ةليوط ةديصق يف مهضي 7

 اان ال وعد ىلود ىؤا# شوحمل اوزك .ىالاق
 اهباقع مكلع وفم ةيببؤذ * ةبيتك لازتال ماع لك يفأ
 مب ت0 هنطب حسي م رشب نبأ ا

 اهباصتغاو اهكتف كولملاعاقو © هنأك طيبع مكتم رزج مط
 اهباقرلذت نأالإ سانلا ىلع * هذعب ربخالريشاالكرشتلا اف
 اهبالس موي لك اهلع ايالب © انؤانوندب رش, نبا ءاسن

 احس
 عَ اذا موك ىف« 7 كرد هللالأ
 بقنريو انيقري ب © رحال يتفنم اولاقو
 بكي اهل يعدي اذا #* اهف مهاتف تنكف

 بدولاو سارا عادص# يندواعف يخت ركذ
 بكسي ردصلايفام ء * احر. نم نيعلاعمدف
 ا ع كلا وجعا ةيخلا اع يك

 ا بئتك البلا اذهل ه* وطةريهز ندع ىلع
 ا لل دولا يرحم .ىف رصخخلاب لأ ليقث دما ءانعلاو يلذنملا :لابملا يتأل رمسقلا
 ١ كلام تايبالا نم عبارلاو ثلاثاو هتعنص نم هيف كشبال اك ةزعو يملا نباو قحسا

 000 111 ىو ايل ددمم ىلإ بس نم" نتاقا نمو ياجيلا نع ليقش فخ
 7 نإ دامحو يماشهلا ركذو ةنإب نب ورمع نع يلعسولاب لمر» فيفخ اضيَأ دم ثلاثلاو



 شيح 3 ايف رصنبلاب 6 كلام هيقو ةقئاع ند هنأ قحسا : ا

 - © هبسنو لايعلا ىلا رابخا 2

 يفاذهزواحابسن هل دجأ موءاثلاب ةرثنع يفأ نبا ينايبشلاو رمعوبأ لاقو ةرتنع ينأ نب لايعلا وبأ ١

 رعءاش ةيمسا نءههندج وام ا أ اذهو ليذهن دعس ن ةحافخ بديع وهوتاياورلا نهد را

 ْ ىلار يو لي ذه نمسا نميف لسا منمالسالاو ةيلهاجلا كرداءرضخم لي ذهءا وعش نم مدقم حيصف 1

 يعمصالا لاقاضي أهم ال ءاخ أن اك هنا لاقي و ةىهز نب ديعهمع نب امينربةديصقلا هذهوةبواعمةقا /

 مخ د -
 د 1 ب وج 97ج ا ان يا 0200081 رطل كم نارا

 جا 0

 اناكورتشم نانكس ل دهن دوس نب 6 د نمأعي جاه وم اعنب ردبو لاب ءلاون ا ناكو ورع 1

 1 موقدان :ءماق لايعلا فأي ا نا :يق هلخأ نباهعم لامملاوبأو تاطخلا نر ةفالج لل || احر ١

 ا نسعاع نإ ردبممأو لاي لا اعلا وبا كلذيف مداخن جي طا ضعب هيف ناكف هلّيَقن مهسةياصأ ذأ نواذانب ١ ا
3 

 صاع نب ردب لاَقو انامتق ساحب يف كلذ يف 8 ح>اق ةامصح 0 هءاض نوكيا يشحو 1

 لون يذلا ة.رطفق يي +

 هتيم نيح بالقلا يصاس دقلو

 فام نم 6 نيردن له مطفا ا

 اف لوي

 هطهرو لايعلا ايناتدحو ينا

 هنود ىاودلا :قئارغلا ىعأ ْ

 - لاما وبأ بجأت |
 ضرعم سراغملا يدلءالنلا نا 1

 ارسم تفاجأ وذا لاا
 ينالعج لوشام كدنع ناكول

 ابك ىلإجل يف كتقءر دقاو

 مهنيأر نيخ مصخلا ترد اخ

 حشاك س و وشا لكيف نع ترجزو ا
 لاةؤ يماع نب ردب هياحاف |

 دحاو ةحشم ىسأ ا تكا

 هب يو 90 ريصأ تح

 ينتحام نيح ءادج ينتتحتمو

 يرتدي الىذلاحصنلا كب و.حو

 ىنيدح ام كاف مالكلا الا »2

 ينيصعل اذا ىوغي دقو اهنع ©

 نوكسم الو عرمال تزواح *

 ينوو يلذؤي ءوسإ مكلم #
 نوضوم لدن دش نصحلاك *

 نيددحتلا 00 هاذ رت_ذ

 نوط ترو بيغ نمناك ام #

 نيب هل قلو 0 | رود »**

 نينضرارع متل نر كش

 يغب ن . تنأو اذاد

 نويبع" نايلاب نك اين
 نينر علا خءاش ةلاقملا عزت *©

 ينور_ق ضايبلاب طم يت *

 نوط ءادسلا هدام راف ف
 نول بالحخلا ةئلاع اصخش ©

 قوام هع . كفل او كالا
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 لودج متن ام] لق نظاف .« هكوذخا ىذلا تدلا لمانو

 لاصإل وب | هباح اذ
 رسل دل ايلا اها ديل تاس ونا ال تمفأ
 نوبز باضعلا ةيبآل عبت « اهنأ جتو اهات فوساو

 نو_:ح فرط هللاو اهب اذاف © يتحتم يأ تيخ نش ينتخامو

 ينيذت ةحاح نمالو أرض # تروظا يه اذا ولاثال ءاره

 نالثلاو ريتضختلا» يف نمتف * :انيل : يافا كءاذه برك

 نونسم قلاذم دد_>و اعزه # اهنعسا ىلا كتح.ذم عّحرأو

 ملل ثءأ رعش يف دافتسيام الاةوالط اهل تس او اه ل لاوط ضئاقن ينغملا اذه يف اهو

 0110 ١ | 1 عادلا اذيل دحام ينال اهتم انوه رك ذاع ترك هاعاؤ ةحاصفلا نِم

 ظ كسوص
 1 انا فىرايلا ىلا نع « ارايدلا ةسس :راغإ لاني 5

 ارافقلا نمدلا ا فو * ااوح ترأف اهلءاس ىلب

 1 ١ قحسا عءاج 3 ور< نع رصنملاب لوا ليش كيفخ قدحسال ءانغااو ىعارال رعشلا

 ْ م هرايخاو ىعارلا 1 1-0

 ا 1 3 ١
 "17 ةعامعص نب سماع نب ريع نب ث را نب هللا د. 0 نيصح نب دييعوه

 1 ْ ينكيو رغم نب ناي ءنب سدق نإ ةفصح نب ةم ركغنب روص٠ هم نب نر اوهنب 0 ةيواعم نبأ

 ٍ نم 3ع ءاف وهو اهايا هم ةدو>و لب الا 0 هيلع بلغ بقل يعارلاو لدنح انأ

 1 | ىأفري ب ةقكتحاف قدزرفلاو ريرج نعد ضرتعأ يت ج> الؤفم امدقم 6 مالسألا ٠ ءارعش

 1 انه ا لير را 1 كلذ 1 ا ضع هلاث 0 دقو هحعضفف هاحهف 0 نأ

 3 , لوةبامفو ةيمأ نب ص ءلاينأ 0 كك ا نب نبيا دبع نبد. عساهم حده هذه ي ءارلا د صقو

 5 ارازغ ءاينأ نب ايعالا 0 « ىؤل ىن ا كيه مترا نو م يحرب

 ارازي نا موب ناحام اذا 8 هنع ةالعلا بزعت ليلخ

 شيرق تبس يذلا لجرلاوه

 نب

 أراص ثيح اهم دحملا راصق #

 ٍ اراكنا نع ووو 6 ديس لا نم ”ءادنأو
*« 

* 

 ارارغالا م-م,هون للبيلق * ليبس ونب نهراوك | ىلع
 ٍ ارامض ةدع نكي مل ءاطع # هنم نيقلو هرازء ندمح

 1 يئايرلا نع ىركسلا 8 نب يي انتدجت ناق شفخالا ناماس ن. نع( ىردخا (



 كلان الا ىار ناك لاق هيبأ 2 ءيبأ ينادح لاق ءانحح 03 ةريغملا ه ركذو لاق يممصالا نع

 سانام أ ند 6 36 خذعض دق لب الا يعار ناكو هلدشو رع ىلع قدزرفلل يم

 يدق يذلا لدا دش 3 عمل الأ لاو هموقن ه لاجر ىلا 2 جرخ كلذ ند ا 1 ١

 0 تاذ تدر ُ هيف يبأر 0 مْ 5 لاق مهخدمأ انأو هموق ودم وهو ىلع قزرفال

 ناكو لاق هيلا يريس حل 2 نأ قرسسام هللاو لاقو هّدباد ريرح ى كر .1و لاق هيلا ىثمأ

 ضرعتأت جر ّط لاقا 2 نو.سا# ةرصنلا 5 دب نا عا ةقاح اههعاس ا>و قدزرفللو لب الا نال

 دحأ معي نا قرص و 5 قل هسا نم فرصنا اذامت 1 أ كك ثيح لايحن هء:هاقل الاط

 باذلا فوذ#< يوحأ كلاروم اك أر هءارو ريسي لدن ح هاوف هل ةلذإ ىلعرم دقوه اذايت>

 تبرضو لدنح انأا كبا.ح سم تاق هتايقتسا املف بيسلا ضع ن ب هلا هعم ىثع ناس 3

 اليضفت قدزرفلا ىلع لضفن كلاو عمتما كلوق نا لدنح انأأي ت تاقمت هتلغب ة فارس ىلا ىلابش

 ىرمأ يف ةنلكاش اع الو كا نسلو ا نا وهو 6-35 وهو كموق حدْمأ انأوا دعبل

 الوةمال 0 لي "أف 000 اهالكان ركذ اذا لوقت نأ نيه كلذ نم كيفك دقو ك4هه 1

 2 قل ا رت د 50 وهو ةرف لد هبا قل ذا ىلوقل اباوج دربال فقاو وهو كلذك وهو انأ انيف لاق يف

 ا ىلا ءاك باك ىلع اقفأو كار لاف مث ليغ ز اب برضقا عل ا

 جومو ]هللا أوف ينوذلق اممتعقو ة همحز ينبح و ةديدش ةبرض ةلغبلا برعذذ أريخ هنم ا

 تاقو ىتار ىلع امدعاو امدح

 باق كا يفتسأ ربالاام اذا * ريك ودب لوقتام لددحا

 هللاوالو رير> لاقةمؤشم ةحرط هنونلق ت>رط دقلهللاو اما هنباللاق يعارلا تءمسف لاق

 هلزيءوءاشملا 0 اذاّقح ا.ضغم رير> فرصناف ىلع جاع ناكول 50 ةوسناقلا تاك

 لع دن نم ةيطايب هوناو هل اود رساف ىل او رساو دس نم ةيطاب ىلا اوعفرا لاق ةيلعيف

 ام نابع شارفلا يف وه اذاف هيلا ترظن يت> ةحردلا ىف تعلطف رادلا يف زو هتعمسف م

 نحب كتبطا يهذا اط اولاقف اكو انك هك كب و مكفيصض تادقف تردحتاف هيف وه

 الف ارب نينا اطاق دق ركب وه اذاف رحسلا ناك يت كلذك لاز اف سرامي امو هب معا ا

 بالك الو تغاب اسك الف. * ريغ نمكنا فرطلا ضف ْ

 دق سانلا نا فرع اذا تح حبصا مث ةبعكلا برو هتيزخا لاق مث ريك نيح كاذف ||

 جراف 060 0 15 َ دكا ندسس> 0 ههحو تا 5 هاب 7 1

 ديبعا لق مالغاي لاق مث مسي ل مالسسلا عضوي ناك اذا يت> مهساحم ددصق مث :اناسح 4 | أ

 ( نورشللا تنلاغألا 00

 ظ



 )ة/ا1١(

 ءوسب ريك ”نملا نيؤت هديب ريرج سفن ىذلاو قارعلاب للملا نوسكت كتوسن كتمبأ يعارلا
 ولف لبالا ىعار قرا هسار قدزرفلا سكنف اهدش 17 ةديصقلا يف عفدنا مث مث نهرس الو

 بكرف لبالا يعار بثوف راس اهنم غرف اذا ىت> موقلا ا اف خاس ١ ضرالا هل تقشنا

 هبال لاق 3 * هلؤنب ناك ىذلا هلزنم ىلا يعارلا دعصو قا لخأ قرشو نعو رشي ةئلغب

 مؤشو كمؤش كلذ مهض»ب هل لاقف ريرج هللاو مكحضف ماقم انوه مكل سيلف مكباكر مكباكر

 مهودحأ هراسام اريس اناهاىلا هللاو انرسف لاق مواحرت ريغ "يشب اولغتشا اهلاق كنبا لدنج

 ضفغف#رير+- لوق مواها يف اودجو مهنا لبالا ىعار فاش ريغ ينبراد ىلعاوهو فيررسشللا

 نم اعايش ال ريرط ناو طق ناسنا هفلبام هللا ملقاو سانلا هدشانتي * ريغ نم كنا فرطلا

 ( ينرب>او ( ممدلوبو مهب نوءءاشتي ن الاىلا مهنهنبأ اويسو هوبسو ريكو هبتمءاشتف نجلا

 وح وا هلع ةديبع يبا نعو ور< كب رضنلا ينثدح لاق ٌقاركلا ا لاق 0 ريخلا 0

 2 امالك اهزاعا ىلا نامحال هللاو ان ارب 1 كلا رو تا هريذ ِق لاقو هدم

 ضفغف نزل لاقاملف اضا هريخ يفلاقو ةعاقد نونو كءوسا راهلاو لذ لا لك نوماع هوسلم

 زوحي تءيمسو 0 -3 هل ءاخ 0 30 قد 0 بنو »+ ا ه كنا فراعلا

 سس م سس سمس بياسسسو بم يس م يما

 تيمي ةديضسم ا سيم

 0 انأاي ا تاقف ةيسكلا 00 1 أو نتن كوشي وب

 نب ا ىلش علا ع #1 ي وكلا نبا ركذو هي لع اع . ادغ مث هدي عقلا دق اف

 جاجحلا ّك لاق لاق ء علا 0 هام ن< هلأس 1 جاححلا 6 هريذ 3 كر نع كيلا

 لاق 0 ينغابف لي هنو يا سلو 9 رمكع ءاا تفادك ريسمالا اع 1 تاقؤ يعارالو كلام

 هل ةديصق ىف

 000 ءاحبلا يف قدزرفلاب لغ نإ أريسف حاورلا اند ىدحاصاب

 هل ةلكيف اضيأ لاقو

 ااه مث ةلجد ضوح مه * بيلكب شح شحملات ار

 ىنتفصن | ناف ىلع قدزرفلا كلفت ينغلب دقو ريضم خيش كيا لدنح انأا تلك هتييأف

 نه ٠ ا ع ربا قا نك ذو ماو كموق تودم ينال كلذب 2 0 ينتلصفو

 دءقال يلهأ يف نم امناوتنأ رئاملا هللاو ع ارئامك وشعب كلهأ نادل 6 هريخ يفلاقو 5

 ا يَ اخ ين ع كلك نأ ارذن ىلع ناف هتييسالا ا مس الف دبرملا اذه ةعرا ىلع م,

 ا 0 مح ينو دراق اق هنا تذخأف هياع تودغ ميني تيفو تح تح. تا كب 3

 ىلوق تغب املف اهابا

 1 [انكيل تا رالام اذا *_ريغ ود ."لوغام -لدتجا

 قدح لاق شفخالا ناماس نب ىلع ( ينربخأ ) ارش نولوقي لاق مث يدي لسرأف لاق



 1 (ا١الك) تح

 قدزرفلاو ةديصقلا هذه يعارلا رير> ديف! ةديع وأ لاق لاق نورا نسحلا نادت

 ريرج ٌلاقف دي قفط زر ل 0 0 0 خيام ر 2 ظ

 أر زج قالا دو رفلا نآ امو 0 ا تانغ ةديغ 0 ناك لجر عمسف لاق اهريغ ا ٠

 هشااعاو امدق:ه هلاق اًثيش اذه ناك امو كالذل هّشا ال لعش مل ولو هتقفنع ةيطغتب عارض“ ااذه ظ 5

 جاه ىذلا لاق فارغلا 31 قد لاق مالس نب دمع انثدح لاق نط أ ) 0 2 كليذل ' .

 قدزرفلا لوةيف قدزرفلاو رير> نع لاس 0 يعارلا قدزرفلاو رير> نيب يحاملا

 هيف دازو مدقنام لثه ربخلا ىقإب رك ذ مث هسفن نم هرذعتساف ريرج هيقلف اهرشأو امهءركأ || ٠
 هتلغب برض امل لدنج هال لاق عال نا

 اباه من ةل>د ضايح دار م بدك يفب كنا 0 .

 ةلهف نن وكما هللاو امأ هنبال ئعارلا لاقف ربرح ةوسناق تطقس ىح هتخحرت هلعلا ترا

 مدي وءاس ادق هنا ىعارلا معو انثوسن رك ذب الو انزواحم ال كايادو ينو>م هناف كياع ةمؤشم

 ادك تاف اهعوس | 0 0 ين ريغ لوشو هند دع نأ لبق تام هنأ ريك اوذ معزتف |

 وأ انئدح لاق شفخالا ناماس نب ىلع ن_حلا ا يرهزلا سايعلا نب د 8 ََ

 لضفملاو نادمسو ةديبع ينأ ن 3 ناس مهاربا و بتيح نب دم نع ىركسلا د0

 سامح[ واق“ ءاوتسلا نا مالاس نب دش ن نع ةفيلخ وبأ هب اريحا ل ةرامعو َ

 5 ينغتي وهو يعاَرلاب كك 1

 امدلا طع اهذاشن| ةفاه © هيمر شاع رى رطرال أ

 امس رهاَذا او ده ارك 2[ كل جورخ 1

 0 0 لاقف ريرج لاق نيتبلا نيذه لوم نم هل لاقو الوسر هعتسأف ىعارلا اهنا
 لاق ايش هف اونغاام نيسلا ده راض لع 10 عمتجاول هللاو 1 ينبلغي نأ 1

 0 هعم هريخ ناك كلذكو كثعلا ف 6 ناتيبلا ناذهو ب 2 ةضاخ ماللس نا ٌ

 هو>وو برءلالاحر نم ىعارلا ناك مالش ندم لاق لاق ةفياخ وبأ ( انربخأ )' ىشريغيف

 الو عاش رعش ىذتحمال هنا يأ ليلد ريغب ةاللفلا فس هن 0 يف هل لاش ناكو هموق ا ١

 ريرح هل لاقف هتريشما ءامم ايذب كلذ هم ناكو هضراعي 1

 * اباطولا حدتمو اهم * ض رق رش ن زاوهيف كضر و ١

 ىناازيالا ىءار وا وبأ لاق لاق مال نب دح انريخأ لاق ةفئاخب ونبأ( 1
 لاف شباو يفإ 54 ٍ سحش دنع يفإ ند مهم ارا بدل مك ن ند ا ديز نب كليه ٌ ١

 أعم امادق ةس انئءح امو * ؟راوع نزلا 00

 55 قرف هناا اناكو امي »*# « دواجن قش ني-.> نم نيلطميلخج
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 اني وأ نوزحملا ةلاح ىلع * مهرس كاسال لها قرأ

 تس وص

 دنه نم ركاذناه الهدو اهافس #* دعس يفإ داه باقلا اذهركذت

 دهع نهب رحل ا كل تع لهوائدق# اهلو ين ناك ادهع ر 5

 ا نانبل» ١: يرش 1 هييئلهنا اش ءطا ردي ول لوألا ل مثلا ند نأ نييلا نبذه يف

 مف لاقو مولع جرت ىذا ا هوجيزأ» رعش موخأب ا.لق مالا نبا لاق

 م.هذلا سندلا اهراح ةفاخم * اهاعار 0 لاك عرا

 مولحلا ةيزاع ل عانت نإ اس 0 مه رواج دقو

 مع نع يزاخلا تايم *» ايي ل كيوت ضوأ يعأف

 ْ مدق لاق ساوب نع ةدي.ع يبا نع ماح وا انثدح لاق ديرد نب نسكلا نب دم ( انريخا (

 ْ لالي هللاَةف هةصواو هيبأ 0 3 0 ناكو هحدمدقو ةدرب يبا نب لالاب لعيعارلا نب كد

 هموق ند ةارصماو هماو همع تسي يف لوش ىذلا كوبا سلا

 اهديرت ال ةحاح انيلا تدارا د ةبامل كارالا ىذن“ 1 اءلق

 ازحم هدكع قلتم 1 هيلع رير> ناك كا لداح هل لاَقف الغم هايأ ريرر> ءا دعلا ناك دقو /

 ىلءاعلا عاقرلا نب يدع يف هلوق نع تنا نيأف ةنس هيحيالزا ىلع ايذغ مسقا هنكلو
 م كسل ا 00 تنك ول

 1 1 ان لإبلا 4طرب متأو راو "اأو * م مكل كل رعت مل ةعاضق ىنأت

 3 ىمعويئريصلا نارمع نب دمتم ( 0 ) تقدص دف م يف امأ هل لاقو لال, كدءضف لاق

 ' || امل لاق ةثئاع نبا نع نم رلا دبع نب دم انثدخ لاق يزنلا لدع نب نسحلا انثدح الاق
 هلوق تأ كَ كلما دنع يعارلا نيصح نب ديبع دشنأ

 او لب اقن 0 ماه 1 اوةلناو د ممشممأ ع مم تعفو ناو

 ا لاق ريثك اذو كلما لي ع لاو مهثعذتف مماقدص مياع 5 لاق اذام ديرتف كلملا دك ع هل لا

 ]| كسفنل كتجاخ لسلاق ي>اح تيضق دق لاق كصخم ةجاح يف 201 تلمف دق لاق نم مك | تنا

 1 ظ نإ ىجاندح لاق ىناذمطاديعسنب ده نب دما (ىنثدح) ةمركملا هده كس ا ام لاق

 1 0 نإ سايعلادنع تك هيبأ 0 نع ريك 0ك نان ع بوةعل نب لمتسا 1 لاق يواعلا نسما

 ' ْ اان لا انآ اب دهم ٠ نب سام ءلا هل لاقف نسح نب هللا دسع نب ي- هوم هيلع لذدق 06 د

 1 1 يل دجا ام هللاو افلأ نونالث اهتم سانال اذلأ نيس نسما نب ساعللو ىل 3 نيئمؤملا

 1 ١ | كفنانم ديزنب دعس ينب يف لبالا يعارو وه رواحو ريذعلا يفإ وخا لاقام الا د مكلو
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 كلذ يف ىريثعلا لاقف يعازلا هوطعأف يربذعلا لام ًاودخلا ىعارلا مب >دم اذا

 ىلجأتلا هلو درا نا ا #3 تاج لسور كو عا

 لكأ :ف.سخل اومغرلاباوفاعت ته # لئاط ريغ انهه ضرب :اناق

 لوقي يذلا سايعف كاذ عمو مهفرش موقلا متعزان مكنا سابعلا هل لاقف لاق
 *ح

 د 50
 ةهدل_دكححع تع

 هد

 دادح با تختاب اصمت » اوشن ناك 1
 يداح هودحم اهو ةيثع * انا وس ينعال توكل 55

 دادشلا مزالا يف سانلا ثيغو * ضرما هللا ةفيلخ ناف

 داعم ىلا توتال كن اكح 8 جى كاذشا 13 لر
 داهس نم فرطت نيعلا هيلع * اكوش ناك كاذ قو لظي

 نالت لاه ضب رط نط وك ضد انس ا
 ةعنص اذه هرعش يفو لئاقلا وهو رعاش ىعارلا نب لدنحو !'

 1 / ٠4

 اننافكام ار يف تريصصو * 8 ىروغلا ىوهلا تيلط

 ايناوغلا ىلع رعذنال بيشالو * ابصلا نع ينعزتال ىملطتلقو

 قحسا عماج نم ورم نع رصنبلاب ليقث فيفخ 0 ًءاللاَو يعا رلا نب لدن ريكا

 هنعذش هلعلو هعما> يف هاندحو امو روهشم نك وهو ليق'ينان أ هيف هلو يعاشولا لاقو

 رفعج (ينريخاو) لمر فيفخ قحسال اضيا هيف شيحلاقو هيلا هتيسن يف يئاشبلا طاغ وأ

 يعارلا نأ لد كرش ,عوبأ لاق قدسا لاق يعاشبلا هللادع وبا ينأدح لاق ةمادق نإ

 ع ا 1 دو تازه دقو اموي اهلا رظنف اليخم ناكو ليقع ىنب نم ةأرقا

 ليلقت(١) مم اماو محضف * اهرازا تالا ةيليقع

 هل ةييحمتلاقف

 ليلقءاعرلا نبا كيدل ماهط # اهمحاب يرزا ءانسح هتليقع

 كضغ ا تدرس تك حا تاق لوة: ىهواهبرمضلو امس لدنح لمدو

 تس
 اذنك[ هلم م
 اذح نيفلا ةما8 الاساب كا اذح

 اذكه نيفلاو نكي فعضم نيفلا مث

 اذ> دو باقلا يفو يد ءاشحالا مد 6

 ان هك »* ةباص ند ةوذح

 ليتفاهرصخ اماو ىورو )١(



 هت جب يح - ترو
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 رك ذو يماشولا لاق يىاشولا نع ىطسولاب جزه ىداوا مكمل ءانغلاو زانك ىذ رامعل رعشلا
 مكحلال يداولا ملسل هنا يملا حي

 14-3 هبسأو زانك َىَد رامم ا 0

 تايم هيف دح دقو بارشال ارقاعم اريمح ان>ام رعشلا نيل ناكو لمز را هللا دنع نب دمم

 ةعاض ءايشا هلو كدا 0 ا 1 دي دش 211 ٠ كدعذي هب را ا رعش لوش ناكو

 عيطمو ةيوارلا دامحو وه ا تبدتتمو هرابخا ند عضوملا ع يف اهدود>ا 0

 ًاشن نمم رامعو ةقدنزلاب اممم ناك مهلكو نوقرتفيال مهنأش ىلع نوم.تجيو نومدانتي سايا نبا
 ممباطتس ا نعشل سانلاةوهش 6 ناكل 4 مانعلا ةلودلا يف ري هل عمسأ ملو هي ا ينب ةلود ٍِق

 انثدح لاقدي زم نبد# ( ىف ريذ 0 رظأ فءذظ وه رمل ءاكمل 1 || © 0 0 مدحت هانأ

 نبفاخ نب د#ت هب ينريخاو ةيوارلا دامح نع يدع نب مثيملا ن نع هيبأ نع قدحسا نب دامح

 ديع 0 ماشه ينهدقتسا لاق ي رءعلا نع 0 ي- ءارفلا مثيلا 0 2 ع لاق نايزرملا

 ىدوالاهوفالا ةديصق ىندقنتسا هيلع تاخداءلف نالو ةينسةلدإ ىل صاوةتفالذ يفكلملا

 اوذاع اود مهموق ى ناو د مههوقل اون ١ رشاعم انا

 * 0 0 2 ند 53 دو ىلدولا بؤذ يف لوق يتدعنتسا ما هد ا 1 لاق

 اهابأ هندشن 00 روك مأ عدوم حاورا »< لير نا ىدع لوف ف دشنتما 3 + اهانا هيدشت 0

 نساحو اهرب 1 اههاياوبر لا راعشا نع يفأ 0 روش هدنع كو ةيارحو لزتع يل س6

 ملف هق وكلا نإ يلدرو نالمو ةعلذو ا يل يجاد ةدكلا و هربخأ اناو اهتالخأ

 هكا او ةيماالا دحلا نم ؟ يد نع ء يئاأس اف هدعب ديزي 00 ينمدقتسا مث لبقم ىمأ

 يرجح قح هل عع ىلا شييالو هيلا تفتلي الف وحلا كد اعدم 1 عل تاع 2

 لاق ملوي اب 77 هلو دار يذ نا مح نا كفبط و هنع لا هفرعف زانك يذ رامح 2

 000 11 ةعاوزكل تنكو هل هدصق لفحا انآ م تاقف هررعش نم 'يش كدنع له يل
 ام 0 ولأ هن دارصق هيدشت اق

 ل يييييسسسسل يب سس بسسس سس اربربيابببببببفيفمم مما

 انه نيرا 26 ا تندد
 اذينحم اناكم .كن_:مكنم كنم ىهتشا

 اذير نينكر نيب * ةلابق ىف امعفم
 ىذتحم دقلا ندح ه 28 انك 13 اعدم

 اذا ةتدايشلا + ةيح اذ امو
 اذك الو مانميف #* هلثم نيعلا رب مل



 0 1 و مح

 ( 000 1١7

 اذذ_ةم هنعذب * ذا ماتسلاك اكم

 اذه يرسم نا ب الا 2 هبك علل

 ادببحت "تياعو تدك هدهد 1 0

 اذيرع ةينلاو ةيخلوا كلا 0
 اذ نشمي نإ ه1 ك0 0 ا
 انما امنع ك2 كلو ل 5
 اذ رعقب اذ ذخأو «' اذ رعشب اذ ذخأف

 ينرمأو مح اق تاز كا ا قفصو هافق ىلع طقس جل دييلولا كدعضفلاق | |

 ا - ىح قفصيو برش وهو هيلع اهررك او تابالا هذه تشن تامحف داشنالاب /

 هرمهل ىُدَع دق 0 تاقق رامج لذ فام لاق 2 3 امضيقف ,مهرد 3 نيثالثو نيتاحم يل أ

 ني:هؤملا ريما يلا هل تاقف رد فال[ ةرسشعا هل سعأف هب كار >ال همسد> فيضو /

 لاقف هيلا تقيس ول اهريذةحي امئدلا نم رام ىلا تح وهو هن هيلع ررض الهلع |

 ىلا تريغفق طرشلا ةمقرتف نازكس وهو تاناخلا نم فرط لاَر_ اله[ تلق كل ا
 ىلا بتكف هل ضرب ال نأب بتكنف هنع فكي الو بارششلا عدي الو طاي_لاب عطق دقف |

 ْ ا هازا برض الإ هريغ الو ر 1 يق امع سرحلا نم دحا هيلا عمفري ال نا فار : هلماع َ

 كعش اا بدكي هللا نات ذ:ظام هل تاقو هب هتئحو لاملا تذخ 0 ًارامع قاطاو نيدح أ

 ةلقل كلذف ىلع نع لاف افلا نيئالم هتلق *ي : مضوي تبدك يح لقاع نعل الو ًاريقن- |

 تمعفدو هب تصصخ اع كلذ نع 20 تدل تالقف ف يبصل تاهف هيازلا نبااي 9 1

 برشا .ينال ىلق ببس اهكلو ًازيخ كازجو نحا اي هللا كلو لاقف فالآلا ةريشعلا | ١
 ريمأ دهع اذهو اذه كتيفك دق هل تلقف 50 > ادبا برضاو مهرد اهم يم مادام 2 1

 قم هب احرف نشا انآ ال هللاو لاقف نيدح كفر نم لك ترضي نأو برش نينمؤللا |[

 | هدنع ةتقو تاما ى> برش لري لك لاما نم قو قيدص خان ءارخ تيزط ل١ أ

 | هل تناك زانك اذ ًارامع نا ءراخاو رامع رعش لع لمتعملا ( ليزا باتك سا |

 بارششلا برشيف هقلخي تقلخم دق تناكو.رامعما انكي ناكو حابر تنب ةمود اهل لاق, ةايمأ

 يف تحح مث شحاوفلا ىلع مهعمو اهيلع لاجرلا لخدت تراص تح هفسلاو نوخ لاو [ل
 رامع ابا لاقف رمع نب فسوب ةرامإ ' ا .

 الاخ تءئنص ام نا نونو تدحح دقءللا ىتآ|

 الاحرلا كيلع>ذنالو ر_# ا ىلعيىودنالمودايكنو

 الكم نئملاغال :يريصت ال ده -ةيبودحاف قمتي رصملا نأ
 الابق كنم باهالا واسب مل * دحب كنفتشت نأ فيقثو



 1 وتلا 7-5 (او0)

 ًالازف ل باشلا 00 نا # اكام ناك دقو ىضمام ىخضم دق

 | ىرتشاو اهقطف كرعشل اضرغ يناءحما تااقو هت تو هباس تقرخو ةمود هّتبرضف لاق

 هوو رب ض فرسوب ىلإ اهاكعف هيلع ةريغ هبريضو هاذا يق تدازف ا ةيراح ١
 ا مدخن املا

 ْ ِ ١ اضرلا اهنم اوغلبو كلذ اولعفف رامع باين اهماىغإو اهذين رسكو اهبريضب مهيمأوهمدخ نم |
 رامع كلذ يف كف رامعل |

 «# حارا تنب للا اهادهال يسرع نا

 حايسصلاب انه ساللا عزفت موي 1و

 حاكنلل . أسيمتو * قوت نيح خونزو
 حاس دعب نم ىه * روقع غابد بلك
 حابض ريغ نم ليسللا يخادك نول الو
 يحاوتلا ذو>شم فيسلاك مراص ناساو

 يحاسملا يرغن م هع. رفيورخصلا عطقي
 يحارسو ايدي نم # يصالخ هللا لت

 يحالت نم يغسور * اهلاو حاصلا بعت

 ىحاسس يبو ادقو # ليي ىلا تءعز

 يحاقلو يدالت نم *« ارفص ىنك تا

 يجارطاب ته« نيح * حابر تنب تبذك

 رت لو تال ع اح 561 عع
 يحاببو يحاسرايف © ىلامي تكلهأ دقلو
 يحالسو يدازريغ * ع تقبأ ام م

 حايمصيذ داوح ن * اطشأ نيب تمقاو

 حايرلك دشو بم رقتب ليخلا قيس
 حايصلايف َتَدَحأَو * ا تاع 2 '

 حامرلا ىنقنم ناو هلا حلمأ يعابتبال
 ىجادالا ضرب تكحو# انسح بارحللا ةيمد
 حادقلا درب ن من [-#_هظلايدصا ىبشأ يه
 يحاللص نيءلايف نأ *# يفاب ةموداي تلق

 حامتراوذىراسانم * قرط مويلا اناف

 حاس مويلا اب ىفكترفظ ندع تسل
 حادررمم+افطخم * ميرب نوي انا

 حاشولا لاوج لاخاخلاو جامدلا عمبشم



 0-7 3 ا ا 0 007000 270 ملل 5 ا 3
 8 3 ١ اا - 2 5-5 هند بفعل 0

 ) اانولز 6 فور 00 : ٠ 3 دى 0 5 0 0

 حادتماوذ زانك اذ * ورمع نب راع نا

 يحام هو>ع ال سانلا يف رئاس ءانخمو

 حالفلاب ىدوتو ح © وروذ شاعام اديا ا

 هوعديو وو اع اوناك موق ارا قرطف دواد ىأ مالغ هللاقي سؤؤرلا عبر اح رامعاناكو ا

 ةنالثب هحوب نأ هلآ ىؤرلا ى و> اص ىلا ثءبف ذئموي يش هدنع نكيملو انقساو اممعطأ 6

 املفهدنع اوبرشو مهحاصيام 7 يرتشاو هل اصرق عابف لمفب لفءاج اذا اه هيطعيل سؤرأ ٠

 لوقي ًامنأف نوعمت< اهلهاو ةلحلا ىلا جرخ حل

 >> سورلا قااس يعديد #*. واد ينال مالغ

 سيماولا لادم 21 لف هنزحح يفو

 سياكل امجرو ف قولا ات
 1 سلدتب عاب اذا نمملعقلا ىقذ

 هعضوم نمماقف ايش هنم ىرتشا الو ل>رلا كلذ دحا ب رقي سانلايف تايبالا تءاشف لاق

 تنكام هللادبع نبدلاخ هللاقف هئاطعضيفل نادم عمرامص رضحو (لاق) هيوناح لطعوكالذ

 لهو كلذ تاهه لاقف روحفلاو رايف كلام قفنت كناللاق ريمالاا : ولاقت ًاشكطعالا
 لوقأ ىذلا نأواذه قا ىل تب ٠

 ريكا دق او>ر مويدعتلا حب م ا

 ا

ٍ 
 د
1 

0 

 30-- ده معد

 0 ند مآ هكر ا *

 رنا يسال قاطن 001 دقف د 5 »*

 رج رو ب 7 دج وو
 دكلا <ةيضعوا موي فوم انك ل
 رطولا ةذللا نم ل « انو يضت اهدقلف
 ردنالا منا ادبأ «'ظحفا تكا :دكملاو

 رشا ان يدع ريفا ىراول هيلا
 روز يس ل

 شع“ اوك خلا نس و و
 لاقو هنأشل داعو هلاححاصاو هئيد هنم يضق هضيق املف هئاط»ب يماودلاخ كحضف لاق

 زوح يروج -يجج « دوور ووو دي بيع

 ل

 رطيساو ماق دق رات 7 مويلا حصا

 نطللا" نيم اماقدط"*.:انيعاك فررلا نحا

 رشالاو ظعنلا نم.ظ .* اظشلاك مولا وهف

 رك انو اذن رك 1 ُق نر تقلا كرمي

 روكا وذ عاسنا اذا ذ“' املعلل دولا عرش

 رصخلا ةليل انت تقعنا عيحضلا مأ لل

 ) نورمشع ب يناغالا 95



 , رطملاو مغلا عم ق * وربلاو دعرلا ةلبل

 رشبلا نم ءالخ يف « مكتيقا دق ينتيل

 مقيم لع هي # انعدام م

 ريما ىلإ قلبي ماعلا هيجل .اداغ

 رمقلاك ةجولاو ةقللا ةردلك ىهف

 ' ةيرقىلعالزن تارفلا ىلا اغلباءلف نادندب فرعي لجر هعمو هرافسا ضع. يفراه جرخولاق

 لاقفاحتام دهح دعيف هنعىلح تارفلا اطسوب املق اربعم اود : رولا اوداراو ذابان اطلاق

 كلذ يف رامع
 تامل“ ايلهط ثابان مول * يناعم ناب ناديد داك

 كردلا يف ىوهاو ولعااناو نب ىغم ينثغا نادند تلف

 كلملا تشداعو سا تديش * ةطرو يف و دقلو

 كله نديف ايوان اليت وأ 327 كس ىنكب ناكيد تل

 لخد لاق ناظقنلا ىنانع حاطنلا ن اص ند#حم انثدح لاق يدسالا نسحلاوبا (ينريخا) |

 ريمالاابيا هب حاص هيدي نيب لئماملف ةفوكلابىرسقلا دلاخ ىلع زانك وذرامع

 صيمح واط نطيلاو ىرازاو * صي.قلا يدواو تطير تقلخا
 | لاقف هالوك هبايث تقلخا نم لك اماذام عنصتق دلاخ لاق

 صوصللاه لع ىع نمت تسل # هبفا'“ىث الف ىلزتم الخو

 لاقف ءاطمت امبرْأا كب ريثو كلعف ءوس نم كلذ دلاخ هل لاقف
 صيرخل ادلاخ نا دلاخ © يافع سحريمالا لحتساو

 لاقف كما كتاكم اذام ىلع يضغ دقو دلاخلاقف
 مرد ةاقزر ىف نكلو رك او ةداعلا ىلع .دابجا وذ

 لاف نيملسملا نع كيف ءانغ الو ءاطعلا ضبقت مالع لاقف

 صيخرت دلاخ دنع امور * ذءلاىذلباتكلايفهللا ص>ر

 صيح هتيم يثعا عل # اظلا جرملا اذريكلا ليلعلا

 صيقغنت ةناقا ءاطعب * ىلدح كرايملا ميلا اياب

 صينق ريسأ اههداغو ُش 2

 | لع افهو ارامع نا ( لمئزألا تاعك نه تخسنو ) هئاطعب هل يماو دلاخ ائبع تعمدق لاق

 هللاقف يموزخلا ةريبه نب ةدعج نب ليقعنب مصاع

ٍ 
 ظ



 تالا ف ف ديفا

 اماب ملعلا حسفأ » ليقع نبال مداع
 اعاشرأ ى 3 ايماس »* 8 ل دحلا ثراو

 اعالتلا لحاف ةدس مج هئباو ريبه نع ا 0

 لاقؤ ءانثلا ف تغابأ دّقف لَقف رامعاي تتوهحس أ مصاع لاو ' ! ٠

 انقسو اق هلا كدا 00
 يعادت تالا * باس نم ين>راو أ

 اقاعر تراص دقل يتح.اهل يعيقرت لاط 1

 عاش لق ريغ « اين ينال ابك )ا

 ا ًاركوج 0000 زل 1 ِ
 ,مهرد يتئاع هل نع هيلا اهعئدو اصيق ا ع ليف همالغ ماو هيلع تناك ةيح 2 عت ||

 ةحضم 0 و لوذ ملا ريثك ءاهناق. اهنع اداقع لاسو دلرلا امسحتسا يتلاةيلاذلا 0 اماف

 لوقي اهي لوذرملا رعشلا ن 3

 ىيذقلا لع نك و ادح>و ا

 اذذهم ادعس راص *« هتلصو رح تى

 ينتعاام نسا فز « انكي ذ رامغ لوف
 اذذحم ينايق_ساو * اهركذب يناللع

 اذ اور دف هيي

 هلوق هفه رعش اص ن نمو

 هئسلا حضاو لالد * وذ لا نغ يبق اش

 هنغ هقطنم يفو #* بوبىم دخلا لبس

 هنهاوه يمسح ىرب * دق يفاوغلا نا الأ

 هنا مهل ا * رولا كفش اولاقو

 هنك اذإب ينمم * كاذ ىلع ينكلو

 0 انالا ٠ نم © -ارامع- هللا :
 هنكبالو نك روف كارت كا

 هنهاحش ىلقلاو لمت

 هناقيذلاندحجيو * لطلا نيس |

 لاق يراسل تلا ا ٍنسحلا ايد لاق كالا يبأ نا سرا ير ١ [١

 قرع لا د نب ديلولا لسرأ ةيوارلا دامح لاق لاق لقول ماو .ا نب قحسا يف هد ا

 شي رق هس بف رط 50 نع قلي ! تاقف ديربلا ىلع ينام رهع نإ تبون ساو را

 راعشأ.نع يناأس هيلع تمدق اماف اءظفح تح شي رقو افيقتا ناتك يف ترانق ١ ١

 ةءلا يف 200 دقق



 (١م0١٠)
 1 0. ال اولا جا

 | ماشلارلهأ ءوجو :نم موق هدنعو بارشلا يف يندشنأ ىل لاق مث هظفحام اهنم هتدشنأف ىلب
 | زانك يذ رامعل هتدشنأف

 | نادم راب قبلك يق: وتلا حض
 ا تاما دك هك ادم تك نم

 اذك 1 الرا © انش نمألا |

 يتم انيردام ىتح انيقسف بارسشلاب انين اف لاق موقلا ناذ ١ اوذخ همداخلاقف اهتدعأف اهدعألاق |

 | يتمتشي ماثلا لعأ نم خيش لعحو س.شلا رح الإ انظقيأ اه نافيضلا رادىف انحرطف انانح

 ا ا هللاو انه اذ تسنح ل لعءفو كب هللا لعف لوقو

 أ كيوص ظ
 : باوألا فاكتل لعلو * باررلا يأن ملو تطش 0
 ١ تارغلا تن 3[ نيل * ”ىعازق' تارقلا تبن ظ

 ْ 00000 |١ كسل رثشلاو لماكلا نم ةثلاثلا ضورعلا نم كلاتلا ٍبَرضلا نم هنضوع ظ

 قحسا نع رصنبلا يرحييف رتولا قالطاب ليقثيناث يداولا مكملءانغلاو ىريبزلا ْ

 ظ
 ا

 --7 ةزاشأو بعصم نهلل دنع ع .--

 نبيزعلا ددعنب دسانب دلي و> نب ماوعلاز, ريبزاا نبهللا ديعنب تباثنب بعصم نب هللا دبع

 جرخ ناكو الامعأ | مملىلوت وتو سابعلا يتب نمءافلخلا لع 1 مدان دقو لفالا يفمالكو لاحرلا نم

 لكفاملف ريبز الا نهجرذ> نميف روسنملا رفعج ىنأ ىلع ةئدملاب نسما نبا دنعنب ديم عم

 اهيمح سانلا ع ورود ا عج أولا ةريسةدم هراتك-ا ناكلب ليقو هنع رتتسا دم |

 ليعمسانب حيلفو يمع انثدح لاق راكب نب ريبزلا انثدح لاق ءالع !ايبأ نبىمءرحلا (يف ل يطق
 ضرالا ىلع 6 وهاذاو يدوملا ىلع تاخد لاق ةورذ 3 دهم نب سن وب نب عيبرلا نع

 بعصم نب هللا دنع لوق ةمحفب ْ

 ا

ْ 

 ظ رامتعاوناسو ا وذم طخ حيصف ىعأش ب ل ىؤانب ب كنب ل َ بالكن يصق

ْ 

 | : 5 ٍ ظ
 ٌْ .ريمأ ديعو وأ. شاو ةلاقم « اهلاصونودلحيوااهوبجحيناف

١ 
 ا

| 
0 

 ع 0 . ا
 ي ريمض نح ا م نلو * ملا ماد نم يع اوعنع 3 ْ

 رووظل ةبولقم ىوولا نوطب انن انلتدب يت>نوشداولاحرب امو

 اضنا نوما ىلا بسد تاب الا 5 هو ءاشام بعدم نإ هللا كلل ع هللأو نسا لوشو ْ

 لاقيو ةنان ن ورم ةياور نم يطسولاب لمر فيفذ ءار رود ديزيل ءانغ اميف ناب امفو ْ

 يلوا لوا لبق مي وحلا شبح ركذو ناقد ن نب ريبزال هنا ْ
 1 (نبخا)
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 دايز نب نسحلا نب دمحم ىنثدح لاق ةيش نب رمع انثدح لاق ىره وهلا زيزعلا دبع نب دا

 نب ٍتغص» ل يلوه حامرطلا يأ نع ىرذملا نع دعس نأ تاتك نم ربخسا اذه ل

 اموي بأوحلاب ىم ةماعلا ىلو ام بعص» نب هللا دبع نأ منأ هتياورو ةيرشلحأ نم ل

 ءاكآ لع يأرن ملسو هيلع هللا ىلص يبثلا ءركذ يذلا وهو .بالك نب ركب ينأ ينبل ءام وهو

 لاقو هيوهو اهيوهذ مهم ةيراح |
 بصل نهونز> نم م نءضت اذأم د## بصولا ريعت ل هلاؤال لجأ

 بنك الو اهم ءأام ريغيف * ةيراح نيحال هل تأ ينأ #

 0 ءايصخلانم لحم نمت *# اهب تفلك ركب يأ نم ةيراح

 يات نيا نا كيذك انيح # اهضرعت ال 3 رعم ريغ نه

 يداي نود ل هدا كرمعاي * اهتاقف ادمع ىلض رعت تماق 1

 املف هايا مر مف هتيطخ لبق اهب بيش ةأسعا كحرلا حك ال ترعلا تناكو ١ ام

 تلاق تل

 اهروتف فخ هللا دنع لبق ناف * بعص.نباتركذىل+رتردخاذا

 اهنودص تيالتا مااطمام اذا # بعصا تر يشاس
 اهروصت هلغ تفتلا اذا ثهكف 4 هلاود ةيايلإو 1 كك ظ
 هذه ضءرسب ( انريذا ) اهولتقف ريغ سرش ةوذا اه 0 هريذ يف حامرطلا وبا لاق |

 رك ذو يرهزلا ةريزع ينأ نع هيبأ نع خيش ينأ نب ناولس نب دمحا نع رامت نة ١
 ىلع ينثدح لاق رامع نب زيزملا دبع نب دمحا ( يتريشساو) ةيبرق ظافلالاو امي نإ

 باطلانب رع دلو نم الحر مداخ بعصم نإ هللا دبع نا ينأ ينثدح لاق ىلفونلا دمم-نإ ْ ْ

 اهالولو لظلا ن٠ كتندأ يه لاق ةيفض نباانأ بعصم نب هللا دبع هل.لاقف يدهلاةرشإ

 هما نا لاقي ناكو لاق يراوخا نبا لاق ةيوخلاو ثرفلا نيب تنكو احاش تل |

 سعاشلا لاقو هيلا همسي هس نه ناكف نادرو هل لاَس ريما ىرك الحر ىو | ْ ْ

 ليس ريخلا نادرإل كنأو « فهانس لا 110050 ٍ
 ل 1 لابام ىنربخافالا و تباذك يردملال اق بارغلاببارغلاوةرعلابةرغلا هأهبشأى اانآل هللاو لاق |[

 لاق ةؤلؤاينأ لبتق نباياذهلوقت 'ىلالاق طبسرمحأ تناواداءجار.سمهطامو رعشلا طقريبزلا ||

 عاق نيئؤملاريماوهو ينارمصن كيخرف لتق نا ىن ريت | ةلاللض ىلع زومرح نبا لءقنبااي ىرمعلا |

 يحز لوقأناف قح يملا هوعاذيإو لطاب نع هعف دب نص نم سم لجرشلإا لتقدقو هبارحيف ىلصي ا

 ام نيل معا عمسنالأ لاقف يدوملا لعل بقأ مث ةؤلؤلابا لاوحر تنالقف زوءرجخ نإا لإ |
 بلطظملا دبع نب ساب ءااك بأ نيب و هب ناكام تفىعدقو 1 نب رمعيف باكلا دئاعلوقي []



 ا
50000 

 كئادعا ىلع كءايلؤإ َنيئمؤملا ريمأ اي نعأف هللا دبع كدج- نيبو ريبزلا نب للا ذبع هدج3
 لوا نع نيببفسلا نيذه فكن الأ نينمؤملا ريما اي هل لاقف ةحلط لآ نم لجر يئوف
 اءممالك اوطسوتو امني سانلا ماكتو هلاو مو هيلع هللا يلد هلل ِلوَسَر تاجا ضانعا

 بقلي بعصم نب هللا دبع ناكو يلفوالا لاق امهنيب قيرفتلاو امهفكب يدهملا ىماف اورثك أو

 نوفل لكلا دنع
 ش دوعأف مكبلك ضرعو مكنم © دئاع ندعي م 0

 1 ديدش "ىلع دبع دودصضو #* مدودص ىلع ىض م ند دشأَو

 مكحل صقئيو لوقلا ديزي دقو يلذوتلا نع يلغفح اذكو رامع نبا لاق يلكلا دئاع بقلف

 امهوا نيذلا ا نيذهيف ىداولا

 دوعأف مكبلك ضرعو مكنم * دئاع قدمي رف تضرم ىلام
 | ( يتريخا ) يءاشبلا نع يطسولاب لمرو شد>و مهاربأ نع يطسولاب لق فيفخ نا

 يحبءالا دشنأ لاق خيش يبا نب ناماس نب دعا 2 لاق رامع نب زيزعلا دنع نب دمحا

 ناكو هيلع يدهملالابةا ىلع ع ارضاح عدم نب هللا دنع .ناكو اهع هحدم ةدصق يدوملا

 1 عطقف هنع كمالك ينانشي اف تل 7 ه0 لاش ندعو ديلا طا لحق هج يدبلا

 : هل لاف يدلل 9 ليقأ مث داشنالا يححالا

 مون مئاهو سءش ديعو * انتوبأ 2 فانهم دع

 0010 الو اطل ع ايم ماودلا ر> ناو ٠
 هس عفتنا اه هللا ديع ل>>و هيف ثاكلامع ادعو ين.للا اذه عدق وه كاذك ىدهملا لاق

 ” لل هللا دع نب تبان نب تعم. دنع تنك لق انخورش ضف ينادح رام نأ لاق دكيو

 ناكدق مي يل لاق مث هول ريغ ٍنتنيلا ندع هندشتاف ىدوجلالا ركاذ ىرج دقو امو ريبزلا

 طيفقالالاةفقالا ب زارة ١ الم .. .- ٠ ١ ...١ - يف ءاحم هنع 7-2 هنم - الحر 1 كحمو يل لاق هنع انق الك سماق امهم : يل 0

 كلذ ضع بعدصم ٍِق ناكو لاق و ن٠ ضغا نأ تع 1 يناف ىن ععد هل ت تلقف ا

 10901001 ا 1 ل جا هس لل سس

 ادعو يذلا فود ا ةقع 0 * تدعوىذلاب ىماس كلتفودقل

 دمحا نع يطسولا» لمر عرس نبال ءانغااو ريما غرفم نبال رعشلا * طيسلا نم هضورع
 "ةاصقتسم غرفم نبا رابخأ تمدقتدقو سني ريغ مهاربا تاذنم نحل داومل هيفو يملا نبا
 هيفام امم يضع دق ناك ذا اهنم 'يد ةداعاو انوه اهمداعا نع ينغتساف باتكلا نم اذه لبق اهف
 , 0 هللو عك

 ناسنالا ةطي يم ضف امم # ناف>الا ةلط كنيع ناشام

2 



 د 2 ةيدوءر ع «ةيدن + مه 7+ 1
 0 جدع مر نوم 1-0 06 1 3 د

 335 دكا

 لنه طسددخطسدششعمسسشبطغق قو
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 0 ماا ماد لشا ذل للسو 2 امناكعومدلا يعم هل فورط»

 يطسولاب ليش ينان م 2 ءانيلاو ليقع ني هزات

 دمد# هنو را راح

 يفهدج بسأو هين مده دقو ىنطألا نب ةيطع نب رير> نب لالب نب ليقع نبا وه ةرامع |

 ءافلخلاروزيو ةرصبلاةيدان نأ كس ناكو + ءصق مدقم رءاش ل. قعا نأ ةرامت ينو باتكلا لوأ | أ ١

 ةرصيلاب نوب ودم الا ناكو ةدئاف لكك“ ظدحعف مهداوث ه1 هتاص دور ةيسابعلا ةلودلا يق

 تدت> كوش ديزب نإ دمت تعيس لاق شفخالا ناماس نب ىلع( ا ) ةغللا هنع نون ١ ا

 نب 0 قربعلا كار مع 0 دع (ينبخأ ْ ل. 46 كب 0 ندا ءا روش 8 ةحافلا |

 أ 5 2 ولو ةمرلا يذب 8 0 ىدح.ناك لو: ءالعلا نب ورهع ١ ا

 ا قد دّقل ي ردعلو قرشا لاق ةمرلا يذ ند ءأ 5 تبهاذم ّق 1 7 ل ليقع. نا '

 1 امو فعضو ه ردشيف 1 8 نالررد 2- م هرد- ا 2 ءاوت ا 9 اوه اءاستنعمسو 5

 ١ 0 0 3, مك ا نب 0 ينادحو (عرشلالاق) 0 نيا أوةطقسةراح اودع

 كانا انآ ت تاقف تنأ ند ىل لاف هنع هرتك أ "يش نع هلأ- ا رابع تيأ لف الكا

 رمعتلا نب مكحاي كاذ ردعاو »# قاد ءام ءاللم لا مكل ب

 ي رءشأ نرز ملح دم نكلاو # الام تال مل يحد. ف

 ا 0 ع لاق محم ونا ات لاك ناو 5 و ا 0 2 نب دش ( يتدح) |

 ىذأي كيلع يدف> اهل لاف املا را علا لمحت كلذ دعلا 4. ةحاح 5 ع منة أ سعا ليقع نأ

 ٍ ءاحم ةرامع ناكو ) فاتك 35 0 لاق ( كدحو كابا لتقوكلتةل ا ءاحبلا د وأن !

 نسا لام ا بالغا 0 أمد جاهم | لاطو يدسالا ةصم لمح لب ةورذ احهف ناسالا ثييخ 1

 تءجحاه ام ةرامع ىللاق لاق نارك د ونار اسكخ لاق ي# نب د#( ينريخاو )ةورف لتق ت>

 1 وأ لتس نا اماو توع نا اف] 4 4يكس نه لقا 00000 تل تيفك'ألا ارعاق 1

 لاقف ريك يف! او ءادمطأب 0 ياكملا ينيدرلا وبا نااجاه ىتح

 اها نءريع ت تاق ي 2م #8 ريع 7 0 ولا

 ند *لجر 31 0 3 ةناكالا 0 **وا مع ل 2 وا هب ل ا ريك وس ١

 لاق 7 0 0001 ىلا , درو لاق د ل نب 2 ديع تب رلوغ 8 لاق 35 قل ١

 ود واح نو تعا تساي لولا 1 وشو لح د نقل نشا هءاسلاخ كلل

 1111111 سس وسمو
1 



 ل

 ١ 2

 (ا14

 ل :لاحعاس || ضكرو خارت امف * هيدم نأ ام 0 يش *

 لدتعم 5 حامر نعد لباذب * 00 انه وأ هاتنش ولو

 ل_هطاك يعرملا مكلام ناو * ةلاتخم فيسال مكفانعأ ناف

 ا نا ل امو هلل هملع دقام كلذ ن : يناخدف لاق 7 ةصيم 0 ةورفل ر ثلا اذهو لاق

 1 1 تاقف كدعضا 0 ماشه نب لع جرخ ء ىلا او ةورإ ريش

 لاق كلا عقو نبأ نه تاقف 'يث اذه يف كياع سيل لاقف تلك جانا اذه لثم يف لمفتأ

 00 0 اراتعو داو ا نيملاريماي تاقف يدنعوهو الا باتك ىتب لهو

 يلوق ىلا تيهتنا املف هيف يتديصق تدشنأف هنيبو كنيب ناكامو لجرلا

 رداصل وأ عورلام ويل وكتو * م ا ةيوسلا يفام

 هل تاقف اهماهف لاق 0 ا 4ص 4 ةديصقلا هذهلفأ نومأمل يل لاَقؤ تببلا اذو لوا أ

 هلوق ىلا تغلب املف اهايا ا كلذ ىلع لاَ يئاساب ىعهس يدؤأ

 رغاصلا ليلذلا ةلزنه ممولاب * انفوخ نم رخاجح ةغارملا نباو

 ردا, ةيوقع هب لحم نا وأ * ةميلطز وكت نآب حاب رلا يثخي
 )00الف ندا ىئدح لاق دمع (ينربخأ ) رثك أ هب هسحوأ ام تلقف ةرامعاب كعجوأ يل لاقف

 000 0 ند 0

 ردق نءع وفعلا ريثك م 0 0 2 0 2 ناك دقو 97 4هب 500 اف

 | كلعم رتولا نكلو كتءاكل ضف أو كيلا اناصوا الو كل انضرعال هللاو هل اولاقف هيلع
 ةغارملا نيا لاق ماذا اناف ةورف لاقف ارا مهف انل ناف

 را : 1 نأ 0 ينام

 11 00 لاكي رادع ى كح لاق هللا ديع 0 دلع ينادح 0 00 كت لاق دع 0 2

 - .. ع لثآإ هدشدنلطعاول ا ويل 107 0

 0 : ع 0 ناكو هند نيب ير با رمل ند وعلا ىلا رف اعر ناكف : نومألملا ىلا

 "ترقتفا دقو يلا تراظأ ينأرما عاق يك تلاع كلت نفك انوي ىل لاقت كوفأ اع

 هتدشنأف هتاق فكف لاق يلا تءاسو

 مل هفيط ن» ينداتعإ مهلاو # و تأر نأ اا ةادفم تلاق

 مدعلا كفح يت> دعابالا يفو * 0 نيندالا يف كلاه تسهم

 مرح مهب تناب دقق لا يدا ©ندح نم تنك امد مهاب اطاف

 0 الذع متاح تع 0 2 عال تنك أ دق لذاعتلاقف
 22 سلس صج ستسمح مسج ا ص سس صحح ا مس. يت سس مص تجب 2سم سس سا صخ يسع سس صج صم يس ص سجس ا رجس ا ا



 | ن٠ جرخ دقو مره ىلا كفنب فر نا كت تاع دقا لاقو ابذ٠ ن وألا ىلا رظأ لاق 1 1
 ماش 2 نب 0 تك لاق راك 000- لاق 0 20 رع 0 هموت حالصا يف هلام 1 ّ

 | 0 تولذ اذا نيئفؤاا ل رة 0 كلذ 90 لاذ فارمدنالا 3 2 نذؤب نأ َّق 1 4
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 ره د.شمأ ا اماللغ“ تع 5 موف اأو ة هرم<.+ ا لها ءاماع هان 86 ق' *اولا ىلع ةرمدبلا ةرادع مدق لاق 1

 هلوق ىلا غا ءاب الف ق'اولا اه جدع ةديصق 01 م
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 انرك اذن مث كياع نينءؤللا ري ءأاذه ذحأ دقو مولخ٠ كنا هرب مل كلفو كنئاقو نع | ١ ش
 نينمؤأل أ ىلع لخد» 5 ” هباوءقوأو كوش عتوأ 2 يزارلاا نأ 0 امأ كاع 1

 لوقتف ايضغه |

 رازن يبا ع. تءاسأ دقو ه اهسؤر أف ليخلارازتمالع

 س ٌورىلا رظاف نو دنع ن٠ جر> دق ةرامع نك عرابرلا 5 مها نك تايبأيهو ٠

 | هك نمالع دجن نينمؤاا ريما ىف كلذ نأ ياو كلف تلا اذه دشن اذ ندين هاك
 هعم نأ ولو نينمؤأا ريمأ ىدي نيب نات كي امهعاف دايع يبأو ةدكشا نا 0 كياعف كيف

 يه>و يف حاصف نادك الا هتلأنو كاملا لا وذل هل < دايع انأ تيناف-هناحزاك

 و ىلا يروف نم ترهذف هه ركام 1 كيل رع نكتمؤملا ا 5 كءاقملاقز

 اكل تن د ليقع اأأي لاَكف مالا هلا توكشف بضت4# وهو هياع تاخدف ةدعسو نبا.

 عرش 5 يف كا لي ,مثرد ا ص 2ك تاقافح اح ىلو د ال امن نول ةعاش

 5 نكلاقح لا ت6 0 6 مف ل تلو تشرك َّ كك ادع م |

 لوقأ اوةفرصلا مر كتلك ال اهذذعأت

 دابع يلا ند دو ريخ * هلامفمركلاةدعس»نبو رمي

 داصحو ةناطب جاع ىرلاب * نكي ملو هادلاو مدي. مل نه

 ذاكرا لو م حر 1 يهتنا افداش لأ ل

 داو> ريغ نانع تقاع يفا # هاب ئ ديت ةلعذا تق رعآو

 ىدالوأ اثمش رجاحلا ريغ © تدغزاوءاخع لاب يضرع نودأو

 امفدل هد 2 ةرام 10 لاق دل ن 7 3 8-00 لاق ي زمعلا 0 لاق ىب + نب دش يفرض |

 ىنب دح دق لاَقؤ حاورالا وها اا زو2 ال اذه يلا: تدعتأ| متاح وأ هل لاذ راطمالاو حايرالا ا

 اذهماح وبا هل لاقف حابر مهل ١ وق عمت اما لاقف يماع هضرتعا دق متاح وبا هل لاةذ ىجيط املا

 ىزتعلاانثدح لاق نسما اسدح لاَ ىح نب د (انثدح ) عجحرو تقدص لاقكالذ فالخ ٠

( 

 اويمشتف موك يلادل يذف « ادعام ضيا نيدبسلا يف تب و

 نيئمؤملا ريسمأ اهدشن هنا يت> ىل عفا ال لاق اي ءاع 0 هرم نذ ي ةهأه ىلع . ٠

 اناو هونأ م دق اءاف لاق هيلا اب ينآيس مث لجر ين اهن كف ةديصقب ةرم الل ر تحدم يفاف | ا ١

 نو ريشملا ل



 ا ١

 01 ش 05

 1 ىلمأف. ق'اولاىلع مهاربا ن قحسا ىنلخدالاقف مهتدح مثميلع اهالمأف مهعم |
 افيسو ةعا> نوءهاملا ىلع علخ تاق ىتب امولاق "يث يتءاخ نه ىتبدق 9 مداخاءمب ينءاحف

 ةيقب هب لتقت نأ دير“ فيس عنصتام ةرامعاي لاقف ىلاخداب ىماف هريخاف قثاولا ىلا عجحرف |

 نه ىليصحم يف كيرش ىل نكلو هللاو ال نينمؤملا ريمااي تلف كلام مهئلتق نيذلا بارعالا |

 نع افيس ىلا عفدقف امطاق هب كل يمان لاقو كدضذف هياع هب ردا يلعاف هيف ىنناخ ار ةمءاعلا ْ

 ْ دادغب ةرامت مدق امل لاق يمختلا ىنادح لاق يباهملا دمم نب ديزب ىنثدح يلوصلا لاق هفوي- 8

 "| هيلا هتلصوا يتح هلكأ تلراإف لاق .نومأملا ءآمدن نه يحخلا ناكو قاومأملا يل ماك يل لاق |

 ' 1 ةد.صقلا هذه 0

 ْ لهذ هلع نهو نري فاك * لكوم ناسملاب كيدق ماتح

 الأن يرعشمب كمالكل هل ترما دقو كن انا الا لاقام رثكا يرداام يمني يل لاق رف املف
 تناكلاق يدسعأا مدل نأ هللأ دبع نب دمحم ينأدح لاو ننلا ىنادح لاق يلودلا ادع (

 نب م ىلع ديز, نب دلاخ هيف مدق, يذلا هرعش لاق ني> ةرامع ىلع دادغبب تعمتجا مكون ا

 - ميك م ينب نم خيش ىلعةعيبر نمامالغمدقتا كلذاو كناهاو كتمحر هللا عطق هلاولاقف ةعزذ |

 لاقف هومالو مك تدب ن» كلذ عموهو ةعزذ> نبا

 بغواو نذا خي يش ىلع ف رطل « لاو نابتث تمدق اي ارعصا

 بضغمموسلاوقوايفامو ىلع * مضغ فراعبانوذرب تءسنلا
 بق”اويروانينيصحخلا ادنزف * دلاخ ما تنجحا انتءرك ا ناف :

 يعابقو ىنمكناكم تءاعدق برءااىلع ةيبصع هيفوماشهنب ىلعىل لاقلاق ةرامع انثدح مثلاق |

 | ٌبرفاوهنه كءعىنب نءانههو كبيس ىلعتتا ىتلالالا ةناماو نودأملا كب رقيتح كرمأب |

 باب ىلعيل :مةو يت> 4 ا 1 ىعم ثعبق أهم اك تاك دير دنب ديري نإ دلاخ و لاق ١

 ريرَح نب بابلا ىلع نارنءالا اوءاعا لاقف يرك اثنا ىندف يو ركنا هناملغ ىلا راغأ الف مع :

 ا لخدوهبان لعي فتوح الل.اقالا ناكاف دا لاف دل+خ لزن» نبا 6 اال تاةفملاع هب

 0 ضع يل لاقف هح شح ةعبشإ هتادرو هصقيف جر> قع اللباقالا ناش نذالا بالعإ هنا ءاغ ض 0

 || يدضعب ذخا يم» وه اذاف ةبثو بئوذديلا لزنانا تدرأف لق كيلا ىلقادت دل+ اذه موقلا
 | ىدضمب ذا ىح ينأف لزنا كادف هللا ناجح لوتا تامجن هلع 'يكتا نا ديرب |

 | نأف نينمؤاا ريهأ ةيالو نء حانج ىلع انأو نيدلب الا لك امى _ةعاباي لوو مهرد )والا ةح ىلا جرخاو تيرشو تاكاف بارمثلاو ماعطلا ىلا برتو يناذداو ىنازنأف
 | 19 امرخدأ دق تنك اهب كترثآ زل باونأ 6+ هاهو كيغأ نأ عدأ ح تح |

0 
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 ا و م را ل لا ا ع < ملا
 5 : 1 يل ع ل - حط
 : دو ا رولا

 7 ب 0 0-6 1

 (امر

 لوقأ اأو تِخَرُ 3 0

 م ءازثلاب ركل ناكو * ًادلاخ ناك انل هسوئثب تياف
 3 مغار 35 2 00 + لوهمتم قرا انو حبصيف

 مر وهو 0 رملا دشن لتءيو »2 هعاناطصا مثلا ءرملا غاسي دو ا

 لاق ةرامع يف :ةدد لاق هللا دبع نب 20 ىنثدح لاق ناي : تح لاف يلوصلا( ريحا :

 م ليدبب ينم م نوذترب يلهأ نأ كفل ؛أ ليقع ابااي يل لاق ر 1 # ديزي نب دلاخ غلب املا 1

 زاح رم 00 ظح تءلطا 0 تالا هع ناخ نك مي م وب تيضو ١

 د نب هللا طوع ص كاف نا انادح لاق يلوصلا ( 16255 ةكحاضإ كازاش كالذ

 ةورف تهد نه ىلع دشأ ذب نوع نالوا ةرابع تعم لوح 01 5

 سصعاصلا لحدا لدم م موأاب »2 انف و> نم رداح ةغا رمل ناو : |

 لاق امل لاق يجابتلا يف نثدح لاق يزنعلا ليلع ن ندم ى ن”دح لاق ىمي ن دمع ( 0 ( ا
1 
 : ًادلخ 0 ةرامحا 1

 - : ِ . .٠

 بجحاخلا مغرب ان ءاذعلا ندا » ةهاَدعَدع بايلا 0 اذاف ا 1

 8 دلاخ نب لس تءءسو يزنعلا لاق تديحام ًاقح ىلع لاو تح وأ هلل اقف دلت 0

 ١ لهو 0 وس لاق مه ن نمو ها فاح لا تي كاب لاق ك رمش دوجأ ام ةراممأ ت تل أ

 ن قس لاق يزئءلا ىنثدح لاق ى ند_# ( قرب رك ينب نم + رشأ يناحاه 1

 3 يا 5 نوره ََ 0 ىلع امف در يفلا 5 هدم 2و تيكتلا نا 5 لاف [ 1 0

 اهوأ يتلا ةيلما نب تاللا 1 '

 رابحالا اه 172 سردي يحوااب »2 فق ا امك رايدلا سس 0

 زاطم لاو حاوز الا اناس رع« تدقسو اهديدم اللإ كنا ْ

 يناتس>سلا ماح ونا هياعمدرف حابرالا لاف ةراهع هيف اغخلا يذلا ثلا اذهو ىلع وا لاق 3

 هلوق ىلا غاب املف ظيفتي وع
 نإ رش : 0 ري_طل ص مه قر ضن : ذأ يي ك2

 اهاسرفتا 1 قة ية رارق نو ام
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 ناك نب ةرم رابخا

 هنا و لددعلا راح |
 هنكاو ملا كاس
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 ه.سأو ةعارش يأ را

 باولا نبا راخأ
 كلما ديعنب دهم رابخا
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 يوطتلا نا
 هيسأو ةيمج رابع
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 باتكلا اذهل حاصت هئيداحا نم لمحو بهو نب ناماس رابخا
 هينو ديا دعا نأنأ راثلا

 هيسأ و بيولا رابخا

 ت را نب دم راخا

 سوسوملا نام رايخأ

 ةحراخ نب ركب رابخا

 يسيطارقلا للءمسا رابخا

 ةضخو رسلا يل را
 هيسأو جاجا نب فس 1 رابخا

 هلدتمو ه>ور> وى نب هللادبعربخ

 ءالعلا يلا نب هللا دبع ربخ
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 ءارطالا نع هنرهشل ينغلا - . الا جرفلا ينأ ةمالاعلل يناغ الا كات 2 هللا دمحم ْ

 0 لكل عفانلا تاد آلا ن ساحم عيمل 0 الا جدفلاو داقتمالا ٠ د ا ديعبلا ع ١

 هف لو ةباغو بالالا فأن ماهي لقتشا |

 ١ حار ل الط ويصأ 0 ند # هب مك مهلا ودحملا ع نع ثادح

  3 1ىلعام قافو همم اود هنلا تاو هدع.ةسو و هاو دهطاتاذب دقو

 | هنمتاذ يذلا ريخأالانيرمشعلاو يداحلا ءزإلا عيبطبا ملع زاتما اك هيضم ىهبأب هي ريمالا ةعبطلا
 | اممقاومو اهريغو ناديللاو ىفاوقلاو ءاس 5 لاجرلا هايم نال وشل ا ا

 ىلاةيوسن رفلا ةغللا نم زربأ دقو تايكلا 2 1 0 ل ةفيحت لك نم

 نك بدبرت للخ 1 لكش ا ىلع هعيط ىف عرشو ةيردلا ةغيرمتلا ةغالا

 بتاكمنم كاذو اذه رضحأدقو هفيح تفل الا وك ىف تاوإخ ةييرأ
 / داهححالا دغاس نع هل. 0 ىدلا' ريدا" ةمرتلم 5 1

 ١ ترهظدق ودارملاهللا هغلب ين وتلا ين رذملايىماس دمت جالا ةرضح أ

 ا اميز او كاسل ناك 1 ةلطلا دنع 1

 1 يناثلا عبر روش ردو 0 عاونأب ةياحتم ||

 ١ ةرغ نم نيرشغو ةنالعو ةناماثو فلأن م ن 1

 | ديس د اوس قاّثملا عبس بلان وأ نم 3

 أ لدعو نيرجتالاو لوألا

 هيمو هلا ىلعو هيلع 8 و

 ردب حالام نيعمحا ١
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 نيءا ماتخلا 0

 نيا

0 

 مم

 27 ظ

 ككل 5 مهلا





 0 ءزملا ©

 40236215 2و

0 2 
 يل . :

٠ 

0 

 ا ا
 ةمسسللا ل لاسم

 )ع نورشعلاو ىداحلا ءزطا وهو 2

 هإ اها سس رس ل جعل املس لهي

 « همزنلل ةظوفحم هيشاو< هعبط قودح ©

 ( ةيئاحتلا رجا يرغلا ىتاس يدضإ د حاط 007

 ) يطيقنشلا دحأ| خيشلا داتشالا حيحصتب )

1 

2 
 رص عع باش مقتل ةبطم ّح ْ

 2ض2ط222



065- 

 6 هلو لبعد ا ند هز 0 0 هريغو وه ه 4 هيقاس 1 .

 قحسإهركذي يذلادايز ناك لاق ير كساد. - يأ نع شفحالا ناماس نب ىلع كاذب ) ا ( ظ

 لعد هف لاَقف اقبل ىتدلا بف اها # # اهقري دايز انهاسل الوقو * هلو' 6 عضاوم ل 3

 عب رلالعفوقولاو يلامعب رلا ىلع » ةرم كبحصب فق دايز لوقي
©» 

 عجفلاوةيحالا يان ىلع تن رش »ع اعرف 520 دقو ىلع اهردا

 عمدلان ماساكضرالاتييةسالاو * اميرش الا س اكلأ ينتماب [ئ

 | لل نال هاط نب هللا دبع نب ساملا نب دمع تاسالا هذه نم. كلاثلاو :يئاثثا تملا يف ىنغ |
 خد يا يده نأ لقي دقو نسا وأ ( 1 ١) رستلا والا ليقثلا 1

 هولا 7 5 3 هول 0 تدهش دقا 5 هلع 1-1 زواح دلو نو ىتاكلا فو رعم نب رعج

 وهو يتسإ ةروسم ىلع س لاح دايز طالع ف داوكل حب رطصن ايه ىليلخ فا توذلا اذه ىغتي

 يندزهللوةي عيطتسإ دحأالو هعحارب ندع الو هحولا واح نديلا قدر ع دىمأ مالغ ذ 0

 | نأ دوني مثيلا نب دمحأ ينثدح لاق ىرابن .الا مثيلا ن , اص نب لع( قرخا) يمقأ.الو

 أوس ىللاَةف ىل ءاندحأ يدنعو 20 مالغلا ينءادأ ىلع ا | هعو>رو ةفياخلا راد يلا هضم قف |

 ا لاطأ .هللاو يأ اناق مكينغأ نإ نوعا ناو مث هنم برعشف ًاسمشم ادد هانريضحاف برعشلا ىلا باجاف

 | رشح درس م مث اولعفت الف لاق هللاو كانه اناق ينولك م إذ لاق كلذ يح انإ كءاقب 0

 قحسإقب .رط ناكو ىلناوخإ 0 ار رس لول قالا عوإ تادإ تكا لافددلل ١ هع"

 ]أ قحسال هب هيلع نذل دحأ قاحلا ا لذدب كليو هل 'لق هل ت تاقف بايلاب ىلدوملا مد

 ||| اندئعام هيلع انض ردذ الل اضم ساحو لخدف هتقلت 0 ا رار ما
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 هيد ايم دا اندجل انلم> هللاو ىلب انلقفال مأ تتح الق غرف اهلك اب رطو انب ؛ رمش انانمف مدظا ١

 ينغملا ناف 3 ا ىف اذه اولعشت الق لاق كل ا ةسيولا انلق 1 ىل اولو” نأ مكمنم اف لاق 3

 هنوص انانغ من (لاق) تنسخأ يت خغ اذا هل لاش نا بخحو نغ هل ._ نا تر ظ

 تقاولا يداظوح لاق .دغ يذلا دايز وه نم دمح اأأي هلاناقف # داوس حبطصت ابه يليخا # َ

 ْ هع [كدضصاف اً وأ اراند نورمشع هتف يمالخ مالغ اذاف انيلا لخداف ناملغاي هوعدأ بايلاب أ 1
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 لطخالا رمش .ةباورو رضنلاب لمر_قحمال .ءانقلاو لامحالالا نسا نيذه يف رعشلا رانيد فلأب |!

 ! ندع نع ناولس ن. ىلع نر * دايزام اذإ قدحسا هريغ اناو * يناع مث ىناع يميدبام اذا « |

 | ناو اطوأ نا هلناوغ رخعأ ىلا كوعدام لطعتلل لاق نا ورق نإ كلنا دبع نا يوحتلا ديزي ا
 كلذ يف تلق دقو *ىتب اهدنع ككلمام ةلح امهنب نكلو لجأ لاق كلاهر

 ريده نط تاجاجز ثالث © ىناع مث ىلع يميدنام اذا

 5 نيئم'وملا ا تدلع * ىناك اوهز ليذلا 5
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 اا! لش فتح هيفو حيرس نبال يناثلا لبقثلاو ةشئاع نباللوالا ليقثلا نا لبقو حرس نبال هلا

 دامح نع صزالا ينأ نباو ى نب نسحلا مور يراوملا نإ ىلع لاف عرس نا ىلا تسي

 ةشئاعنز| ءانغ ة ةيحيمم كلملا ديع نب ديزي ةيراح ةبايح تناك لاق ي : ادملا ٠ نع هبا نع ق>سا نبا

 عئصت فيك ر دن ٍم هءانغ عمل نأ ىلا تقاتشا هب اهدوع لاط اء 0 نلا ثيدح ةشئاع نبا ناكو

 نا ةباح تثعبف الود كلذ ف ه>وو هراضحابدب زي صا كيعمل 5 ف ةمواعو م تلك >اف

 كيعم 0 جورألا املاسو امهغام و ءافخ ف ةنيدملا ا ةشئاع نأ 3 هن ا ا رع 0
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 0 امه ربشأةشئاع نا نو نأ حرس نبالهيخو ةشئاعزبال انوص تنغف تءفداف اط ' ُ هيلا ةمالس

 1 ىلع وهو ا 0 مو اذه كال قو 2 .ةمحأب دياز لاذ + اهأ : همز نيعلا 0 تراشأ وهو

 كلذ لاق ةشئاع نبا نع هتذخأ 1-5 1 اذه نينم مولا: ريهأاي تلاقذ انأشن اذبل نان سلا ةياغ

 هللا حاصا اذه ديعم لاق هلخا 0 ةشئاع 517 ل ادع د .هللاقف هذاتسا اذهو عن تلاق يدلا

 ينقرافبال يم هللاو وه كيعم لاَقؤ هأم عمسأ نا انو رك ارمضاح ناك و ديزب , لاَقف هل مالا

 تااق كلمع لاو اذه ةبامل لاق 77 اه كة انسضدزف ءكرمأ ةعاسلا نيل ديعمأب كليو ديزي لاف
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 1 اقطناسم كلئاكسم رايدلا طسو # هعومد عسب 6 اه 5

 اقرورغم انين ند 1 ُق * [ضاخلا يري نيع هل. تئرذ

 اًتسوتسم هكلس نم يو رد #* اهلك عومدلا اهرجاحم يرذي

 || يطسواا ىرجم يف قلطم لمرفيفخ ةيراشل هيفو يطسولاب كو ليقثان م هنو ةشئاع نال ءانغلا

 أ كبالبسو الهأ ديزي هل لاقف لاق نيل نينحو بدنج نبالهيف نالاَيو ةناب نب وردعل هنا لاَقبو

 0 دعب ديزي هري مل مث هلصوو هللا يعأَو ءانغلا نسحلا هحولا ناحلا هللاو تناف ةشأاع نبا اي
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 انثدح لاق قع نب را ) 1 ) اهريذحي م تادحالا ٠ ند أهدعب امو نيفصو لجخلا تك ||
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 : يأذ تااق هللاو ال لاق مرح 1

 ابايشلاي راذعلا ينم كرداول * اباجملا تايناغلان

 ناضل ا باض+خل ادع 5 نثدحو ان نويعلار وح ناحكي مالع

 انارضلا ءاسنلا ٠ نعل اا »# نوماعت ا الا نك ردو

 ةبايسلاب لوالا ليقثلا ن 0و ىلدوملا مي هار ال ءان ءااوىدسالا كناق نب و نب ا يلا

 يعاشطا ةياور ند ىلعسولا يرحم يف 3

 ارا

 بسنيو هنع ةباورو 000 هللا يفد هللا لوسر ةبح هبال يدسالا كناف نس مرح نب نعأو ||

 4 ا

 نب ورم نب تياقلانب كتافن ١ور< نب مر>الانب ميرخ نب نكأ وهو هيأ دج وهو كلل

 لزتعان م دحأ هوبا ناكو عيشتي نما ناكو رازن نب رض»نب سايلانب ةكردم نب ةيزخ نب دسأ

 نب هللا دبع نعىدعنب منيهلا ن نع يرحعلا نع قاحشوالا ىنثدح لاق هيورهه نب مس ءاقلا نب دم ١

 0 دادزاو عاما نع فضن با الف ءاشنلا_ فغشلا ديدش كلملا ديع ناك لاق دلاحم نع شاع

 كتوق فيكفلاق نيئمؤملا تا لاقذ تنا فيك هل لاقةمىرخ نب نمي اموب هيلا لخدف ن 1

 قعراو ةابملا ملا ترتتاو نا عاصاإب نأضلان فعدم ا دنا هَل هللو 52 م لاق 'ء

 ينعي الو ربكلا | معى دعش الو ءارذعلا عرتفأو هللذأف نرالا زوما ا ةكواو يضاو بءصلا ربعلا |

 ءاطعلا هعْش هدسحو هلوق' كلملا دبع ظاغف رطولا ينم صقني الو ردذلا امنه ينيوري الو رصحلا انما

 كل له كلاح نع ينقدصأ كحيو هنأ ض أ هل تلاَقف ةلاح 13 قال يتح ”هرك ام هدصقو هيحصل ا

 تلاَقف اهري_ذحاف هترقل ام نا نيئم وما 1 نابو كح راف 2

 ملغ لجرلا كدتحح دقق كلع ىرخ ام لوزا 52 كلاذ ف كن لاتحأ انا تنتأ انها نم 5 انا ||

 اك 2م ًاكلأسأ تلاقف هيِسور با ع تتاح دو اهب اس تسل ل كش هب تفصو'

 فرءيامنينساهل ناو طئاحوأ لجر عم انأىردأ ام هللاوتلاق هلامو تلاق يحوز ىلع نيءؤملا ريمأ
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 اباسلا لاححلا دنع نينديو * نهدابحا كسملاب نكرعيو ْ
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 ْ ابارسغلا 0 املا 0 اأو نإ نوءاعت ل الأ ندفرببو

 | يركاف احرت نهنم تيقل دقل ميرخ نب اي كل ىلوأ لاق من هلوق ن رم كدحضي .كلملا دنع لمجف لاق

 أ اهكاسما عبيط سا قمل اهراداو نينعلا للا ىلا اهلحاتنت لاق ىكحوز نيدو كنب يف عئصت نأ ا

 | دمحم نب مئاهىئربخأ هبير نو هرب ىلا داعو هئاطع : نم تاف اع هل عا هيلا اهدرو كلذ لعذأ لاق

 | دبعو ديعس نب ور« نيب تعقو ةعزانمنا يملا 1 لاق يئايرلا انثدح لاق فلد وبا يعازخلا

 | رخ لإ نميأ ناكو اولتتقاوحالسلاب ايها و ةارغأ اهم دحاو لكل بصعتق ا نب زيزعلا
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 | لاق 1 ل لالا نب د_# ىنثدح 59 يخي ناكو ناجع نإ 0 ىف هنع فرصناو

 أ هيلا ناورسمنب كلما دعنا هخايش ا نع ىريبزلا تهصم ىنبدح لاق لضفلا ىعع يق :دح ٍ
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 0000 ماه ىف مراسم نأ
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 0 ءرملا اذ ديدع.ءاَنَع نابض ال عج آل
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 اضع تامطن رخت . نهار ا
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 ابايعلا لاجلا دع نينديو ظ

 ابارضلا تايساغلا اومر الاف نودمالعت املا نزءشو ٌُئ

 دمع نإ أ ) ينربخأو ( نذ نكأ عيفشلا عن لاقف رءشلا اذه دشنأ كلما دبع نا ينغلبف 1 لاف

 ١ تقدص تنك نيل هل لاقف ( لاق ) كتفرعم دحا نوف ع الو كتفض لثم دحلا ءاسنلا فقل ْ
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 لوش يذلا قدص دقل دقل كَ
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 هليكذلاو ترخا بع د ةدبع ب ةمقلع اهلوش تاسبالا هذهو شدح نع يلع ولا 9 لبق ْ

 مرح ب نِعأ نا ام ذنأ كعب ثرحلا ريو 0 دب هريذحو اطال لاش هبا قال أ

 م26 نعأ رابخأ يلا ثيدحلا عجر 0 ا

 ركب يبا نع ء ينئادملا يف 1ك لاق ةيش نب رم 1 لاق يرهوجلا زيزعلا دع نب دمحأ( قربا |

 لقاودت ء افا هوح ءع ماهل ةديصق هديشناف ناوص نب زيزعلا دنع يا امون بيض لخد لاق ىلذهلا |

 رعشأ وه لاَتف هن دل > لع 2 وه لاق أذ يالو٠ ركش ىئر فك لاقف مير> ن نأ لع |
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 لاقو هحراش كلذ ىلع هعانو 0 هنأ سوءاقلايف لاق ساش هنبا قالطا هلآستو هلوق | )١(
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 حرش يف يراسالا .ننا لاقو دهاوشلا حربش ىف ىبعلا ضيا كلذ لآقو ا ناسل يف | 1

 هيخا نبا ليقو دا هنأ تايلضفملا ا
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 تنكول هل لاق لوا فرط كنكلو هللاو ال لاق هللاو ىأ لاقف ربمالا اي ذل لاق كرم لاو

 0 رألا الأ ىل نلا َكاَقَف كبام صا نم كبو ةنلم ذنم كتكاّوم لع تربسام كلذك

 هيف لاقو ناوسم نب رسثبب قل ىتح ههجول يضش كيلا كلذ لاق فارصنالا
 اديزربلا ناو سم نب رسشب ىلا * ىدامح ىف مطقملا نم تكر
 11 ناو هلع اك ٠ [ينارا رق دنقلا بلا رش كاطعا ولو

 ادومع -هلاوا نبدلا ىومع“ رمش مقأ ناموا رع. د

 اديدحامالسا غيزلا لهال #* ثدحيو مهموقي اريشب عدو

 ادولَو اراكذم دسالا ماك © ريش مااندجو دق اناو
 اديع مايالا مظعال هولج * لقره ىلا جان جاتا ناك

 ادودخلا تفلاح ناولالا اذا # رششب جابيد هنول فلاحي

 : «ينرب>اف ) هدنع اريثا لزر ملوهلصووناو م نب رسثب هلبقف © زيزعلا دبع هجوب ناك شم ضرع
 || رظن ناورم نب رشب ميرخ نب نعي ينا امل لاق يبتعلا نع ءاذيءلا وباو يناركلا ينئئدح لاق ىمع

 "|| ريمالا ىلع سيل هل ليقف هيلع انا نذاةسي وا ريمالا انل نذوب نم لاقف اجاوفا هيلع نولخدي سانلا

 لوي وهو لخدف رتسالو باحح

 ردب رق هباوثا يف حال اذا * هناك رسثب سانال ازراب يري
 رقشةيلاةصوا دوس مطامط *« هنود بابلاقاغا رششب ءاشولو

 ظ ركشلاو دما ايغيفهل نوكي * يتال نذالا لوس نك الواذ يا
 | فالآ ةرشعب هل نو ماعطلاو لاوءالا امأو مرحلا 0 موق انا لاقو رشب هيلا كدضف

 أ نع ى هسا انك لاق يئايرلا ينادح لاق قلد وبا ىعازللا د#م نب مشاه ) 0 ) مهرد

 نميأ لاق ّ نونغيال مهو قارعلا لع نيبو ةلازغ نيب برا تلاط امل.لاق ناهلس نب رمتعملا

 ميرخ نبا

 اطسلا مارا نيكفاسلا نم © سراو .قتئام مهب انآ
 ا_طورملا تايدنمال نيس

 انطيطأ مهنم ناقارملا طي
 اكل يرو ل هك « ته رت ناقل دم تءأر

 * اسنلا تاقرام نم نوس#و
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 اطيطب اهم ناقارعلا ىقالف * امممح ىف نيقارعلل تمس
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 نشل اوق يذ فلا انام مهو .

 اطوءسلا تايناغلا اودلةناق

 اطيبتا ى وحنو باها ىوحنو

 اطول تاماملا يف م.اسال

 ارملا ليشأ لأ يحتسب الأ
 ءاسنلا ىست هلا نغ ليخو

 مل هيا اطول نأ ولو

 سس به حو سس
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 ْ 0 د.ثرلا نايأ ىلا ماو مداه و ةلود كردأ يزاجح ةيمأ ينب ىلوم ءالسلا نب رحب ع
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 : أ غمس ديشرلا نأ: لطفل ن تدااَض اص تس ع ع لوحالا دلاخ ينأ 5 دا ينأدح لاق نوراه
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 نيرمجس ن 5 مو ف ار ل 10 نه دكموب 00 ةيولع نم |
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 شدا الثا انوص 3 .ثرلا عمسف 2 توصلا 1 دل نا همأو ؛هراضحاب صحف رحل انو |

 ظ كلذ دعب هيلا لص مو هفرصصو هلدوف ةما ىنب هئالول 0 هيحععلا ٍْ د
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 بنجتتلا هلع لإ لأ تيناح ناو »© .اهبره_ اقْؤشإ كتداز .تيرق اذا ظ
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 ظ فاطت "تعَح اع دؤدرض تنا الو *  يوغازفودما تمملانإ :نسانلاالق

 ا 0 هت ا »+ ةحار 0 سأيايقو 1 ا

 |قدا ليقثلا نم 0 ناكل رن قدا ءانعلاو راش نب 0 هنأ 0 ذو 1 نا[

 أ ديممل هنأ هريغ 1 ربي 0 رم لا هيقو رمصتم ءاا يرحم يف رثولا قالطإب
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 م7 ةمرضملا ل ةيحح رابخا هع . 3 ظ
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 قدس 5 لئعمسا نع ءاعكو هب 0 ىودالاى +2 نب ديعش اننزعلاو رامجننا ( ينئدحألا ا

 | مدقق ال لاق هنأ نع و بع ري مانا نع ع دمفاو نشا ىنبدح لاق يومألا ى ,نب دعس نع ا
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 الو اذ ابلكم الو 5 تيأر اق هلع 0 لجو نع 5 كايبقل كيلا ماع لحد
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 ١ كوي للقرا ورثشيناو * ةصاصخ اولاني ناقحا ىلايع
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 همر  هعرأ 801 ل ل رع ل 2 نإ

 هيمشاطا ةفال_ا باباب * ىنصملا نيءالا ىدلطا مامالي

 ديدن تان كلا تكتحو ردا كلل هولا نا
 هيوق نفت نيملسمال تلحام كنم تا

 هف لك املا اناو حام ام نحن هْؤملا ريهأ | تدغنا اعإلاقو بضخقديشرلاو يدوملا ُّق كخئادم تن 7

 1 دود وءاي> نه م خد يذلاو » دوم ري مالسالا دوم اب

 دوةفم كلاه لك نع نازحالا ىئوذ ةرشاناق يذل
 دودلا نس ءايالاا ضع مرقلا مايا دؤلا محلا

 دوعسلا كيعاسا 1م 1 د مويل 2 ُ كارأ امون نا ْ

 لاق يك نب د يخل مهرد كل 5 رمشعا هل تخأ و هّقح حيردملا تيفو نآلا هل تاق ا

 رفعح م لا هدحول ةلاومألا ناك لاق لضفلا 0 0 ينأدح لاق ىديزيلا يي“ وم ا دلع ىندح |

 راثإ 0 37 امم ة 4 ها ءلا ابا يطعت 0 مهرد كطفل لاو اددد راد فلاةنامع ة هئس م ةدسز أ
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 اذه نأ ت تلاقف اهدقناف نتمؤملا د تدعناام يتدشنا هل تااقف رفعح 0 راد ملا جررخل( - : لاق[

 ايف ذ ناكوام مءض وف اءدب ناب امعض لاقو ة ةعقر ا عفدف ةعاف هتلفغاف مهرد فااوأ ْ



 المس و
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 هئئح ارفصو اًضِب اددج © هنسلا برض يف نا ينوربخ

 لك“ يزل كنكرام لثم 8 اهرا مل تثدحا دق اكس

 رفعج انندح 0 موم نب د# ( ينثدح ) ىدب للع ةفيظوب هيلا تهح وف هانافغا هلل نأ تلاقف

 كلذي هماعت ةيهاتملا يبا ىلا تهحوف ءافجب ن 10 م ةديبز تس>ا لاق ىتاكلا نب لضفلا نبا

 لاف لك هيل !نابن هن :لغفي نأ ءيماتاو

 ل -تتسوص
 دةشواروطف الالب ساّونو # دءيوقدبرهدلا بيرزا الا

 دعنا تادناللا تءاذف # ىدب ى دن ين ء.ىهدلا بيراتباصا

 دب ىلإ هلل داو تقب دقف * ديتهذنا والو

 دممو ادقش مل رفعح ىو ك0 1 نوعا ىقإ اذا

 (تدجو) هيلع اهلل ناك امم زك | ىلا نومأملا اهل داعو هنم تانبالا مقوم 3 لاق دمحم ءانغاا ظ
 رفح مالت ربل لاق يلا ينئثدح لاق قراخي نب ن وراخ قةدح نئاكلا نيل نب دم تاتكا يف |

 يل تنساو اطيشن هتبأر 34 ثومأللا |مف ع نا يحاو احا ىلا تءدف نوماملا نم ةوفح

 نم ماقو اه قرو ىكف هتفرعف ربل نع نومأملا ينلأسف تاعفف تابالا لاق اهتاك ناكو ةزئاملا |

 ا كلتش نكلو ادن كتوفجاج هعااب 1, لاقو هيدي تاءقو'اماع بك اف اهلا لخدف 3

 تايبالاو اهدنعهمويمتاو كلغش ىنشحوي مل كيأ ال لاح ذأ نيمؤلل 0 هلافغا نكمال

 دقشو اروط فالالاب سنوبو # دعبيو ىندي ا ٌْ

 | ىلع نب ندحلا ىئدح لاق ىحي نب. دم ( ينربخا) لوالا ربا ينام لثم تاسبالا قاب رك ذو

 | اكرعاب ةدسز ناسل ىلع 0 ةيهاتملا ونا للم لاق هسأ نع قزارلا لهس وبا ىنثدح لاق يزارلا |

 1 هلوا أدعي نوال مدق ا

 رين. .داوعا قوذ قأر لضفاو « رصنع ريخ نم ماق ماما رب طش

 مالسلا ةئيدم مدق ا1 نوماملا نأ" نا طلسلا باعك ضع نع رولا نب دحا نب دبع 5 كف)

 د اهب تئعبو تايبالا هذه لاقف ال ابناك رفعج كرما رولا هل تكظتناو زادلا 2 ترعساو

 : ةيولعل كاوا اع هفطع امث كلذ ناكو لمفف نومألا هيف ىنغيو نا يف عنصيأ هتلأسو ةيولع

 ا بنيز نب ىسبعل © دوم رح ءالسالا دواي «ايلوأ قلاةاسالانأ ىوردقو مهرد فلا نيرشب
 || حجم نب. ىلع انثدح لاق يئاكلا ىف نإ نينا ىندح لاق اا كا( اولا ) 1

 أ يدعو للعرب هناي نأ ورمعو غل ادبقعو 5 نومأملا كا لق ديفا نب 0 لاق

 يسع رعب درقعأ قعتف ةنبالاب اروهعم ناكو'رضاح يك ارملا بِْيْز نبا
 دوجوءابحنم غيصيذلاو « دومع ريخ مالسالا دوما
 دشرلا نا دافتدلا ةفرطأ هك ”ديدح موب لك قف ىدنع كل
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 ٠ه"

 كحنو هناه لاذ هنع نينمؤملا ا ع | لاقف ردا اذه قا دفنا ديقعل وماما لاَقو

-- 



00 

 دوعوتاعمسمو حارو 3 نإ احيرو قنا ساحيف تنك

 د.قع 2 0 وهو َُك نإ اذ ذا ةناب نب ورم ينغتف

 دو>وءايح نم غيص يذلاو »* دو# ريخ مالسالا دوما

 أ داٌؤفلا بصأ بج كا ا م ا

 رياىلع ورم ضبق دنع كسفنت نع ىنربخم ىح كتقرافال هللاو بيز نب يسمل نومألا لال

 تاقاط ب>اص رمش بفيز هماو روصنملا 5 هيل وتل ا ل يحس 0 لاق 30 ا اذه. ُّ

 ماشلا باس ريشب |
 10 ل ه6 ْ

 لح مل اهدهعو زوةوشلا سرد *© لسام قراشم نم ةلبع راداي

 لفلفلا بح فيضلا يف اهراعبا * امتاك ءابظلا رفع تلدتشاو :
5 2 . 5 8 1 

 ديعلفبا| ةاورلا ند هريغ 0 ذو يحصل كالذ سبلو ةادش نب م رك نأ ىلع نب يد نم ١

 هل ةديصق نم ينادغلا ردب نب ةنراخ رءشلاو اضيا حيحضصا كلذ سلو ىمجربلا فافح نب سنقل

 راتدعملا 2 نطو ىلدعلا م ينال راتذعملا ءانغلاو '

 راو ردب َن راح بسن ج0

 كلامن, ردب نإ ةثراح لبح نب دلاخ لاقو عوبري نب ةنادغ نب نطق نب نيصحنب ردب نب ةثراح ||

 لضفلا نب ءالعلا ىندح لاق ة.ث نب رمح انثيح لاق زيزعلا دنع نب دمح  ينريخا يدضتللا :

 ةلج نبديزو سق نب فن>الاو ردب نب ةنراحب مههالا نا ورع نع لاف عارقلال ةيوس ين نبأ

 ثيح مكئابا نم بحناةنالث ضرالايفام لاقف كالام اولاقف اركفم ىتب مث مهيلع ف نوعمتحم مهول

 5 يبح اه.ساوةيرفازاا فذحالا ماو لاق هنم اوكحضف مكتاهما لاثءا ن م مكلاتمأب اوءاح]

 مر ص يب نم ىدص تنب 0 0 ءاريعشلا ينب نم ملدح تنب ةرمت ةليح نب ديز ماو ّْ

 ةنادغ يب يفو باتكلا اذه نه هريغو ريرج بسن يف عولرب ىنب بسأ يغه دقو ثرخلا نإ

 قدزرفلا لوقي
 كار قا سلا 0 وفدا اكتر رح اى اةنايلظأ قيل 00

 لايسو نيعأ م لأ نين را مكفول تعدتد>ال ةيطع الول :

 ميغ ينب تاداش نم اد بس ةيطع ناكو ميو هلا ناك رهصل يكارلا هلم بهو" لا ةيطع ناكو

 َلَقَفَو اينرع را وح اهه امو ةيطا هذهب سارف ولأ ىلع نئما دقل هللاولاق رعشاا اذه عمس امافا |



 (١ئ؛)
 سس سس سس بسسس بسسسسسسسسسس بس سجس طبل

 ريرج كوي ةيفو ًاداو> اذه ةيطع ناكو لاق من ءاجم حبقأب مهري رحب نانتمالا

 لامج نب ةرطع داولا نباو * اهلك نطاوملا ىلع داوملا نإ
 يلاغس نهأكح تابرقملاو * اهءاطع ليال بئاجالا بهي

 هيلعهللا ىلص ينل كردأ دق هنأ بسحأو امناداسو اههوجوو ممت ينب نأسرف نم ردب نب ةثراحو
 | الا لوف ىق دودمع سبلو ىدق نب فنحالا ينب دلو نم وهو هتلادحو هابص لاح يف سو

 رعشلا يف نيمدقتلاب هقحاب امم تسيل ةريثك ءايشا كلذ نم هلو رعشلا ارامل نس راش نك ةكلو

 لاق ينئادملا اأن لاق ةيش نب رمح اا لاق زيزعلا دنع نإ ل ) را () هنوف يف نيفرصتملاو

 هللا دع ىلتو املف بارسشلا هلوانست نم هماسي امل المت ديار ةابأق ردد "ني ةيراك ام كم ديد ناك

 هل لاذ بارعشلا لوانت كنا هللا دينع هل لاّمف كلذ ىلع هناعف 0 ضع ةيراح ر ا از نا

 كسرقت ىف ةلاقلا ع نم فاخمال ناك ينأ ن »| هل لاق ىن هركيو ينب رقي و يف

 ةنراح لاق يبأ ل ك1 عرسال كف لإ ناسللا ناو قاخأ أم

 تردف ىفيسب ايندلا هل تيم © امدعب 0 دا
 0 اذا اهم يل مسقيو » يمسقم قح يناتاولح ا يماماذا

 لا ام 30 الو تتعود # مدير قاف نع هتبيز اذا #

 هكانه ا كوبأ ناك دق

 مالا ضعبىف هللا ديبع هرواشو ًاضيأ ودب نب ةيراح لاقو
 أ رسق هتحع.صن ىطعي يذلا أذسو »* يفأ وعصاني مْ ىحهقاو ناها

 | رفص ؟ اناطع ن“ قكو و ءاللم د مكيلع نتلح ضل 1 تاو

 اد اسأل ي ىذا 3 0 يلع ام ينولثت قم

 ا ” ا دحا انأنا لاو ةزاحإ 0 ىحي ( ينربخا ) ءالوف كياومو كضوعم ينلاذ هللا كم .ع هل لاقف

 َ شارقيف هناويدو ردب نب ةنراح ةوعد دايز لوح ناظقيلا وا 7 لاق لاق ىرذالنلا رباح نب 3

 َ كلدب هوحم سبيلك ىف خ لحر لاقف هلم هل

 َ مالكلاو مزاوللا ينادع »ردن ةئراح نأ تدهش

 | ماشه يو لقوت نه هل حا هللا تاب حاحعس

 ٍْ | اتهرحا يف ةءادملا لاقو ىك 21 دما 0 لاق ( مك ىب نم داعم يشو ةوبللا تعدايِ هلأ حاحعس يوعا

 0 كلذ 2 لاق هم يك ْنَم هتادعا ضع اهمرحا ةرصلا ردن نب ةنراح ر اد

 ش اهقومع الماق الإ تفلت دقف * اهعورف انيقت تناك ةعساط

 | وك ان دحأ لاو ةرصباب يرشملا نا ع قرحأف عارد هل لاقي أ ةنراحل ناكو لاق

 ا ص كعلا هموق نم ةيحاه 9100 اداطص دا مث ردن نب ةنراح ياهي لاء> نب ةيطع ناك

 | موج 8 لاقف ردب نب 2 هءام ير' طيلس وني

: 
3 



 اقر 00

 طل الو 3 31 اهيش © طيلس هلكت يش ا
 اناننا لاق نسحلا وبأ يدسالا ة ةرمل مو نب اد نب للا دنع نت دمع نإ دخلا (انربخأ)|] ا

 نها ةمادام طش يذلا عز نب سنا ناك نكسلا نب حور لاق لاق هيبأ نع : ءقحسا نب داج ||

 لاف ينادغلا ردب نب وا او ةوفدح هنم يأرذ دايذ |[

 أرسق هتححيصأ يطع ير # يحعيصل يجر " مث ىصقأو ناهأ

 ارفص 5 اياطع نم .ينكو ءالم « مكلع نيتاصللا ك1

 | مكلذ ىلع عطسأال ىل يذلا * اوبتعو لع اها ىف راكب نان

 ارفد كك تدعشو دق ةسارز * هنويهرت ند نواععت ميتيار

 ارسكهيتيأر ًاموي مكمظع اذا * ةعلسإ ا

000 25 1 

 كلذ ىلع هه 1 امهنب تناك ةدومل هافعتساو هباحأف و هيحا رذب نب ةيراحل دايز نب هللا ديبع لاق |

 ١ لاقف هيلع محال
 اماوح :ةذوملا بوذا 78 41 ارد نكي كذد 7

 انناووع ءالح الا ردو ذه ليك رك ا مهمارأا 23

 ٠ لاقف سنأ هباحأف |
 اهباود هلع ننكلاو لد للا ع ناش ا

 اناسبآنيفلا انكتب 25 قافززلا مدق يفهب ترص 0

 لاقف ردب نإ ةنبراح هباحأف

 بيهميدنعةشاوطامظع * هنا سنأ ىلا ينكلأ ظ
 بونولا هيلع 5 8 * لياخلا تارئعيي 0

 بودسكلا يفت زوع ناز هدلا ٠ نم# 6 هلام يرأ نا امو

 تسبح . ىلإ . عاقل يوسف حا تار ل د 0 ْ
 بودكلاينتزوعانارهدلانم# انعم ىل كلام ناكح يت ا

 بوذك -لخ ةيزرلا دنعو * ءاللا دنع اا

 نم دايز نب رس داع عقوو ًانامز هللا د عا رمشا ةنراحو ىنلأ ىدابق ( لإ

 ةفوكلاو ةرصبلا لها نم ل بختي ليش ناتحسو ناسارخ ىلع الماع ةيواعم نب ديزي دنع

 نا هل لمحو هتبدك هيلع ض رعب سنا ىلا لس لَسراف 2 نيبو هللا دنع نيب يذلا ناكو أ

 كانو وياهلا تسع الا كن كو ىسأ قارطلا قح يناومأ نأ 4ك لاقف ةروك لعل

 ريختملا تلق 01 عقاو مالاو تريخ ىنرت ملا

 رفظي مالا نم مز>اذراتخا اذا # 0 نو هاوس "يع لع كاجر

 يروم ناك دولا مىدق قرفش * 2 داه> نعيذربأ تدعف



 رع ريغ هريمأت يف تنك دقو © هتكحرت مث نيرفثلا دحا ىلع
 و ينانع لس نع كما

 يرشمم ينلسو ينافكايب لف © يتميش ىهام ردن ال تنك ناف

 رتستلا يف اورفك ام اذا سأبو « ينغاذ دوحلاوناسحالا عمتسلا

 رذعتلا لق رذعلا هدو فرعيل *# 6

 زيدتلا نق سمالا بع فرىعاو * يدرلا ةيشذحي 0 |ايدعا دقو يأ ؛ارو

 « يحتل ظل دادترا ىلع * يترفب دئرت كاذ االول تدك امو
 هتفيحص سنأ ىلع ددرا هل لاقو ردبب نب ةنراحىلا اهمفد مث اهأرقف ةفيحصيف هللا ديبع يل اهعفدو لاق
 ةثراح لاقف اهف انل ةجاح الف

. 

 ربل ثنا نا اف تبذك م« هل لقواذهلام نم يلا ينكلا
 ريغ ' ءوسلا دوع ةلديعك »+ هيد>و اء اخ تيحاصول كلو

 رو كلادب ف سششغاف كيفن * حصان تسلا اموب ل خم 3

 ركعذ. لاويغإ ا را نكلو تبذك

 علا 35 3 2 عرلا ىلع «ىضمنانيحرنيب يحذأ ر ةثَأك

 لخذ اءافود ِف هللأ هيه ديكسمأو يفدار | ىلع هن ا يرمعل لاقو هللا كينغ تيعأو (لاق)

 م ىلع در دقل هللا ديم .ءا لاق مث اهف رظنق هيلا امهفد سنأ هيلع

 سنأ هيلإ اهمفدق نالأر نب نمحرلا دبع هبقلذ هدب يف ةفيحصلاو نأ جرخو اهلاق هلل

 ةيرال لاق مث هللاو تقدص س )اهل لاق ةفارعأ ردن نإ ةنواغا .ش اذه لاق

 لالا بالالا ىارو 8 للص نامز رم عوط تم
 رول الا اوك ننانا . لع تينا لوغعاح رعةلفع قم
 ركن مر تس هيف لبق ناو. #* هلهال هففورعملا فرعي الف

 ىراقم يك ردم قيم رأمو « املاظ ىل ينألا يدبملا هاا

 اكتم مقلم نكح لأي اه ه6 هلا 2م نه أدق ندب نإ راخ

 سرع صا ا رذعتف » هلوقتالامسانلا كبلع يوريأ

 رتست ْنم اف ينرهاحو ابد * نكيالف لاقيام ًاقح كي ناف
 رهشملا مالكلا قلن. يفاوق هض ع ناحأ ما تنكنا كدلقأ
 ل نقلا نع قدا ب قئاكي رج ولا لف نكد دقو
 ىرطو. .ياوقلا نع هلل نمت © ضان نئاصقلا يناس نأو
 ا انا ارو ا روق اي نع ىعلاو ارسي انحارفداسأ
 ردعملا نباو ءامخلا بأ الهف « هينكر يغ يف متشلاب ينلوانم
 ركنم لامفاك لعفي ملو ليلذ -#-!|ةطخ رعشلا فكاماسدقو ترغ

 كديمع 0 نطو هباوج عيطتسأ ال ن

 اهأرق املف



 كلا

 هةعوو قدسولاىلاضورعتا# 0ر2 قدم يروح ل
 8 عتود دي ةنعق ع ل ل ينمال

 هعم ثيغلاامقربلا ريخح نا * ايا اقرب. كدعو نكمال
 ةثراحنا ثرحلا نب مصاع معز لاق هيبأ نع قحسا نب داح انندح لاق ديز٠ نب دمم ( ينرب>أ )
 | م لاق بارش يف كال له عجم نبال سرع يف اناكو نايبظ نب دايز نب هللا د.عل لاق ردب نإ

 ' ةيراح هلواث مْ هيلع يا داك يت هيف عركذ سعلا نايبظ نبا د>اف لسعو سبز نه ذيش ااف

 ىريغىف>ا اذا اهب رهاحاو الالح اهبرشال ينا هللاو ىل>| لاقف اهوسحم بطل كنا ةثراح هل لاف

 ةيراح لاذ ىمالا اذهنع ىلئاس لاق اذه كريغنم ةيراح هل لاقف مار اا

 خايف عرأ 2007 * ىنتساو اهذخل ينامدن تنك اذا
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 د0 سلال إلا اربع لذنأو ده يوهش -عيئاو يامدن  دعسأو
 درمصملا حارقلا ءاملل برشلا نم « هبحو سقنباشدعال صيملااذك

 ناك مث مصاع لاق ًادبأ اهدهب كبتاعأ ناو كيغنع عاقم ريغكارأ يناف كبح فنحالا هل لاقف
 أ نإ ةثراح غغليف نيبضافتم امهكحب نع اقرفاف ةموص>و مالك ةيراحو فذحالا نيب كلذ دعب

 28 | قءذين الع ردق لهو ةئراح لاقف هلها وه ام هيف تاقل ملميام الول دلال ءاجأ لاق هل آل]

 كلذ يف لاق م ا ىلا هم ردتعا تسلا سا كلذوا هل ي>و تاركا ند

 ا امو ينعد هل تلقف * هنرجز بارشلا يف ىل منال كو

 بئاشالا ماثللا اتهف ينال ناو: » ًارصقم تشعام ءاهصلانع تسلف
 ْ باخي سيق نبي ىلث..سيل الا « مكاوه يناو يناذلكرأأ

 ' تضاوقلا قاقرلا ضدلا تلس اذا * ايداعو هيلع اًودمم ثنالا انا

 ظ بزاع تو الهج مهسوش * يوه نعسانلارحزت ملح تنأف

 0 دكار تنام لك راو ياشو « يناخو هلدك ال هجم“ كيلخ

 ْ بلاط داعب كمال يما لكو د« ةداا ىف: تدوع ؤّيما يناف

 بجاصملا كيوتحم ليخي تنأو * ةحامم تبيح ام يلامي دوجأ
 بهاذملا كياع ددست ل تنأاذا * ايواغ ناك نم ىغام وأ تنأاف

 نع يردعلا 01 لاق دنا نب للخلا دوسالا وبا [انبا لاق نع 03 دم نب مشاه ( ينرخأ ( 0
 ل ذئنيح وهو ينادغلا ردب نب ةثراح هدئعو ليلا كلملا دنع نب ديلولا ا لاق ي

 لاق مث هل اعدو ءأنهف ماقف ةصرف هذه ةنراح لاقف ديلولا ق.سف ءاطعلا ن 0
 انيقب لف ىل عبرأ ةدايز «# برق علطم نيفلالا ىلا

 . .انينس مكل عاتما نم نهف * الإو مكل نوف كلحا ناف
 ديلولا يرجأ مث ةاميفامتو ًافلأ ءؤاطع ريصف ناتنام يلو ناّتنام كل كلذ ينرطاشتف دلولا هل لاقف |

 لاق مث هل اعدو ءأنبف ماقف ةصرف هذه ةنراح لاقف اضيا ق.ف للا

 ١ 1 1 ندا ناله * نيني الإ ناقلألا لحتحا امو
 « كلاب ضب للا قا يفئاف ىف كيدفت امهب دش

 الايركز نب دم انأنأ لاق ى“ نب دم ( ينرب>أ ) نافلأ هؤاطعو ٍفرصناف نيتماماب هل ديلولا سمأف

 3 أ اموي ذي لاق 1 01 تح نم راج الاب لاق قباس نب 3 ا ل

 د
 ظ

 ا 31 دعوو دعوت اذا يف ماو” ننالا كام كر الا سانا 0 ند ودب درا ةقراخ

 | حان كطح اذا ينك أ انأو رييحتلاو ءانثلا يفو ةدافولا يف هنم ل اكو دعرو فقرو مو

 | صقني الو مرمي دز الو لدعلا نازيمو قألا ىلا دصش نيمآلاو ة ةيهش ةحلم ةدايزب ىمالك

 ]|| ةباطخلا كيش ترطعأ ثيح نم يتفصو كلئفَص ضل تيا دقلف هللا كلتاق دايز هل كاف هه

 نيد 0 حيرصلا نايبلا كرمعل اذه لاقف هدالوأ ىلا تفنلا مث تداختو ينتشر 3
  5رق ١

 ص

 ب

1 



00 

 ىلا ةل-ل ا ريش لاق .يزاعولا ن نعايركز نب ديم اناا نا +2 ا 3

 دايز هل نطفف و ههحو ناك دايز ىلع ادغ نأ املف اوج نمو فرصو رثك أف حبب ل 0

 مهكلو 0 نه عم تف ع دق لاق تا انامر ةحرانلا تلك أ لأقف ةنراحاب كلام لاف 0

 ١ ًادايز نإ معا لع لس لاق يزامر لع لاق ا لا كراضأف هرمش هتكأو هور 010
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 روم 0 ا ا هيفق # اهدم ءسسل

 ا

 ظ

 ١

 ظ
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 0 شيرت هب هنلا تدأ

 رورغا ايدلا سغ نم ناو # ةريغم امدلاو ةرشغملا انآ 3

 # : , زيكشت ءاركشلل كلدنع ناكو ؛ * ”ةق رغم فاو ردحال كدتع ناكادف

 روح وه رجطا نوذ كلا مويلف » ةعس نءعربلا يطعتف توت تنكو

 رؤس تريسوبام كرمالك ©. هير نا

 ةثراح لاقف يدزالا ورع نت دوعسم ةلتب ءانا يذلا كو ل

 ج1 طوس دا اوما يللا دب له مرد وكلا كد 2 0
 اهليحم ال نم رامدالاب ءاح دقو ه ا سانلا لط رمل

 يمودسلا جر'وم نع فوجنمنب دلاخ نب ا يرمعلا انأمنأ لاقىلع نب 0 ) يقرخأا]| :

 نب عوبرب نب ور< ينب دح [ةنارلا دعم هايتعو دايزور هناا غار نب ةثراح لخد لاق

 قدزرفلا لوّش هلو هر دابز نب كدضي ا ناكو ةلظنح '

 عولل نب ورع نبا كا الو 8 ءزاواج "نأ !ذاس تنال

 ع ريع لذ مهف ر رالاو * دحا م اوبراح | ذا موق

 أ ينإ لق ها صرخ ل ام عدوتساو ما لاق مركلا ع دارا و فل ةثراح س اج املف

 1 0 صاتعاذا نانالاب لع كل له 0 نسال نعأ نم تنال لخا كسا درا

 4 0 م اع 0 يدانلاو :دحاوب ةدعاو ىل لاه(تك مأ سرفلا ىلع طش اما الع

 د ركذاو هش 0 رمال هع ينتاد اع : ينم عا هلع كتلاس اع تنأ لاق'لعإ مع كتلأسو [! ١

 أدعس و>م ةيراج لاقو فكل د ٍ

 لئاحما تزراراف ةيوص الا ةداوه دعس ناب ينم جر 1 ا

 ينييعأ ريهالا نبا ريمآلا 0

 لك ال ا نر د رتل د هكرح تدهر دعسأب انريغ وأو

 لساع تايشماا ءاوع سيغال * ةمح ترص واءاقعلا كب تااشف

 سلا#كردب نب ا ناك الاق هد هع ينأو مسالا نع يئايرلا انأسنأ لاق دمع 0 مح هاه ) يرض

 لئابقلايف كحضمو رين ثنو »*

 لاقف برشل م اراض نم ل نأ كلام دازاف ميدو برع 00

 حف وي | يعمصالا ( لاقو.) ْىَرْخالا كن .ع أقفي نيصحخلا نب داسب :ىحأ "لاق, نت دنملا أي ىضمت نبأ ىلإ



52) 
 ك9 لس سس للاااابتت0ت07با

 ركذو لاق دبرملا موني كلام نيع أقف دابع ناكوكراثب كا ذخال نيصحلا نب دابع نيع ًاقفاف ين

 لئاو نب ركب ءازاب ةلظن> لح ىلع دوعسم ةنتف موب وهو ذئموب ناك ردب نب ةئراح نا ينئادملا
 لاقوةرواسالاو بابرااودعس هعم دزالا لاح ل.لا ىلع ىئرسصلا ةعيبر نإ قاط نب سبع لمدف

 ردبب نب ةنراح

 د رالإلا يسار امم © يفوت ا يزرع كتلك
 اوددعامو ىصفأ نب زكل * امايخأو ل كو
 درصالا هل بيش نمط: ©« تلقا اذإ اركب كيفك و

 3 دا اه طتي نأ ىلع حاصلا هلئسي عاقمعقلا نبرارض ىلا عع للم نب كلام لسزا 00 || فطصا احماف

 نيبو كنيب اق ركل نأ داو كلوكيلع ءاّقبا الو كل 0 ل را تاون ةيراح كنان
 قعد

 ”ترلاا) دكموي هنيع تئقفو همزهف كلام ىلع لمحو اهلم ا ىلإ رارض يضف 10

 ردب نب ةنراح- يملاق ناظقبلا هبا نع مالا نا نعاك زن 0 دمع انأين :أ لاق يحب نب دمت

 هذهام لاَ ءانملاب مهاحل و. صح دو هةحشم قا 0 ةرمصبلاب ةصاح الاددعسم هل لاق, ىذلا دحسملاب

 نيد( قبح ( 2 اذه ةنراح لاق موبي ذنم ةصاحالا ددسمى قلي ن الإ ددسم اف ةيباحألا

 سصمأ يف جلخلا نم لد رود نب ةيراكللت ضرع لاق ييذدحقلا نع كا نب همم انأنأ لاق ىد

 ةنراح هيف لاقذ دايز دنع ههرك

 جلخلا اهبانأ ىف ديزت امم * بج ن . دلل 5و تبع دقل
 جلس سانلا دودحو اول مل جراند 1

 رمع نب دم انأينأ لاف نع نب قع انا :أ لاق ىلع نب نسحلا ( قربخا ) جوزلا اكزلاو درفلا اسخلا

 ]0 دنع تنك لاق يبعشلا نع دلاحي نع ةدئاز يبا نع مدآنب ىحي انأبنأ لاق ىدنكلا دايز نإا

 (ٍ ' ردبنب ةنراكل هندشناف للاط ىنأ نب رفع نب هللا

 اهقولح اللق الا تقلب دقف © هقورع انيقن عبن انل نآ 4
 اهتوربو انفوق ايانلا دوعر © ائءولح فختساوىءارسشو

 ١ م ضرع كلو. اس يد الخلا عا ناو
 قرع ايلا دهس ناد ىلإ # اهوغو 'تانإ ايات "تيأر
 1 1 ينوملاعمقيررف * امهم ٍنيفي رف يس تءسق دقف

 || 4 لاقف ليدنم يف مهاردب همالغ هءاحو رعشلا اذهب قحأ انك نك رفعج نبا ىل لاقف يبعشلا لاق
 | (فبحأ ) يرجح يف اهاقلاف يبم_ثلا رجح ىف اهقلأ لاقف اذكو اذك ناكع 5 ةلغ هذه

 أ ادايز الإ تراحم نت ةماسم نع ين ايما نع زارا ثرحلا نا كاان نا لاق ىلع نب نسما

 8 سراف ىلع هنع هللا ىضر بلاط ينا نب ىلع لماع كاذ ذا وهو اراوك ىلع ردب نب ةئراح لمعتسا

 '00 ا دآلف جارالا ةياتج ىلع همم ةثزاح ىلا دايز بتكف.بارتش سحاض ردب نب ةئراح ناكو

 قزالل كيعم نب ةيقلع
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 (١)رامحنمرذك اوهوىلصي # ردب نب ةثراح نا رت م

 راقعلاو يناوزلا فرعيو # هاو> نه فرعي لاملا نآو 5

 | ناك لالطا اط لاش ةلغب ىلع ردب نب ةيراح لع ن دايز لح اذه هريخ ىف ينئادملا ) لاقو )| 6
 ءهّتع رصف راش مف ناكو ةئراح اهكرف و هل ال مهرد فال[ ةعا ران اهعاّدبا دي رولا نب دازرخ 3

 لاقو اهكرف : ماقف اهربظ || ,

 همكملا عير احاضو لمت © همرح ينجي لالطأ جاهام ّ

 0 ا

 َن

 #خ هجحز ام رق م>از اذا امرو *

 دعو عقلا ّن ءار نب مهارب األ 1 0 1 ىحب نبدخع ( قرأ | 1

 أ هلزنأ اف ناسار دبر سرافشب وهو ردب نب ةنراحم ديرم نب ورمي نب ناماسر م الاق دع نت هللا ش

 ناملس لاق ريسهلل او كر اهاف ةياو هلو هاأ يرقو ه ءارقد |[

 تطرلا» قيل .ءانيهض دقسم »ل انيفسو ىعللا - سا

 بكرلا نرماود مارا نا تسكر 4# عدن ١ تكلف رز .

 بطقلا عضوم ىلءال تعاذدام اذا »© هداني مك يف 016 تل

 بام نمنطخ ل نااه وحلو # ةيرك ويا لك ف ا
 باغلا ةمغارضضلاك مترطخام اذا # هدارأ نه ينغلا لان عدنعو

 بضقلا ةدنولاب تيش برحلا اذا * مهئامح قوف يذأللا قلخلا يري
 برا ةلوص اةئاخ مهرتعا نم ةمحرو ثيغ نمالاو اخرلا دنعو

 بطخلا حدافىفتالعلا ىلع امارك *# مههوجو ًاحابص ادوج مهتدجو
 ل اكن تفخدق مهثجاذا © (*)مهنامسق ىلعا رينان دن آك *

 هييحشن راح لاقذ

 يدزالا ا كلامز راه وه 1 لاقو ما راه هل لاش د داع نم لدحر 9 ) ( ١

 هن كابا برعلا دالس نكي ل خ خسارف ا ضيع ىفموب ةريسم هلوط داو هلناكو 000 ا

 اذه لمف نم دنغأال لاقو رفكف اوكلهف ةقءاض مهباصأف نوديصتب هوئب جرت راثلا لكنه هيفا
 لثملا برعلاهب تب ضف هيداو برخأو ىلامآ هللا ةكلهأف هلتق ءاصع نق رفكلاىلا هموق اعدو يندب

 ينادمم ها تيلا دشنأ و رفكلايف | ْ

 دشنأو ةنحولا ىلا نيعلا نم عمدلا يرحت يهو ةمسقلا هجولا يفو صصخللا (5)
 ءاقاءوجولا ف ثدقناكناو * مهنامسق ىلع ارينان ناك

 لقا وا ةكيولا أضر إذ انوش ونيسلارسكب ةمسةلاكن سهلا ةماسقلاو ماسقلاو سوماقلا ىف لاقو
 ناموا قاب ازهاط :وانج ا قوقوا كفل طسووأ اع وطار رعش نه هيلع جرخاموأ هنم

 ' فتالاو نيتنجولانيباموا عمدلا يروا ةنجولاىلعاوأ هحولاىلعأوأ نينبعلا ||
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 د ا نال هم اح ع ع حسعح ع عع حجل مص حدس عملا هع فعلا ام نوح هع طم 3#

 ظ لئاو نب ركب ريخ مهوبأ مارك © ةيمأ ترردح نالم محساو

 لصانملافالت>ا دنع مهمرك و « ايح مهقدصاو افك مهلوطاو ظ

 لماخ ريغ هدح اين تيار # اودتنا اذا نيذلا نيبدنرملا نم

 لفاحلا يف هنوناي يذلا نيزي » مههوجوو مهلا نيز محلامف

 لحالخلا ديلتلا دحملا ٍىذ ناماس * دنيح نبور< نبال اعرواقسف

 واتم ادب ترعأ اود انإ ةدحمبلك ىلإ ومس كزي م ىف

 ) لئاضفلا لع ماوقالا ر ,«ذاذا # هلضفبو هب املع يف كبسش

 ِ نانثدحلا نبمصاع نع بعصم نب ٠ ءاطع نع ير لااا أ لاق ينار ا انأ للا يم ( ينربخأ)

 ةضراقمو ضراعت اموهعدب ناكو ردب نب ةيراح هدنعو دايز نب هللا ديب ءالع ذات 00

 حاصا ىدنع وه لاق كدنع 00 ُلَعَر يأ ةنراخل هللا دبع لاق سنا جرخ املف كلذ لقا

 / دهفلا ةمون هناحاح ىلا يرسيل « همالظ نجح ليالا ام اذا ماني

 ٠ درولا دسالك تاوسلاو لبللا هل * .اجد الك هموق .ىراذع :يعارب
 ' دركلا مرتعم نارقالا نع اناج * 'هلمفو 3 ل ىلع ائيرج

 : ع ادع تلا 3 ةنراح ةرضح هللا ديع هل لاقف هللا دع سنأ لذد ٍدغلا ن 0

 50 اح رمالا ذإ نبأ ناك ول هللأو امأ ا ا 0 لق ناو هأ

 1 ةبوقع الا ىف هلاقام ها امو ت0 سس هللاو 0 مل اع ءانثلا نسح هتلوأ دقلف يت

 هيف سلام هف ىلوةويبذكب اهنينحأ يرمعل دّقف ةمادالا 0 ع هع بذكلا ة هب وقع 3

 دشناو ريمالا هللأ حلضأ 5 أ” يدنع وهو

 اضغبلايلردب نباهحويف فرعال * ينناو ردب نبا فرطلا ىل ىلي

 اضرح ين ض رح ىهدلالازبإ ناش * هغيسيام هقلح ىف حش ينار

 اسمعه ردع ف ينار نا ىوس لا لل د نما ل انو
 يضغا ةعاشم وا 0 ميس اذا“ ل كركم مت ىفردب نبا نأ

 اضغلاو لذلا مثست ال انا ريثك «# يرا ا تيقب ام ردب نبا اي شمف

 اضرعلا هتلث ام نود الخ لذمو * مهاعفو نيحلاصلا لاجرلا بيعت

 يضر, اللذلاو سيختلاب للا وذو « هلثم را يضتري ال اع يضرتو

 روجفلاو را ىلا هيسني ردب نب ةثراح يف نأ لاقو ( لاق )

 ىهدلا فلاسيف تمدقام كيسنت * اما حارلا ركأ ردب نب اا

 [ رم نايل يف لع تلاوه ايكر.اماظع اناسأ كن

3 
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  9١نبدمم نب هللا دبع | انثدح لاق ةيش نب رمح انثدح 1 ىرهوهللا زيزملا دبع نب _

 ! نع ديعس نب دلاخ ن

 دف تلا كا 1 3

 ىذلااف يضرع تانالهمتاق اذا

 ةرح دياكت نأ امظع سلا

 يقااىملامح :راورثعا بركن عدف

 1 راك تكاد حلا ذر كءع

 ىجحلاذب يرزب رخل ابرش ناالأ

 أ معاو» ءايهصلا ن 6 اريصف

 ةحيصت نع ء ىتنكفك نا .كناو

 ييدعيصأ يهمأ 7 يحصل لذبأأ

 ىكاورشلاو هامل تّحو

 ورم ىنا تايه يلم ىلع بيحأ

 رشا ةدش نيحشكلا ةفهفهم

 وسارع :أ ذاهب تفرع

 31 ذلاو ههاننلا لع يفت ري | 5

 رنا نع دج لا دلك نافذ

 رفولاو دالتلا لالإ' بهذيو
 رجزلا نع ترد دق ىلأو حيصأ

 رشا ىلا ردبنب راحاب كتكرت

 ندا ام اك

 ةرصبلا ن نم نوءيشملاهعم جرخ قرس ر هدب, نب ةثراح ىلو امل لاق هيبأ

 لاقف دوساالا 5 هند اند نوءيش هما فرصا املف ىلؤدلا هال دأم

 نع قحسا نب دام انثدح لاق ديزم نب دمحم( نرخ |
 هءاكصال ةثراح لاو تح و مه 1 تب املف م مقل بالودب ة هقر ازالا لاتقل ردي نس ةيراكا

2 

 ]١( هب ديرأ ثيح راحا هلوق يف هن دابشتسالا ىنعلا لاق ةفلالا تعاود نم تدبلاو 1

 نع ةغال ىلع ءاثاا فذحي ايناث هخحر مث فوذحلا در وني مل نم ةغا ىلع ءاطا فذحي الوأ هخر إل

 ةرامإ تلو دق ردب نب راحأ

 هيبصت ايش راحاي 06 و

 تذكداماناثلا عج نام 8

 ةمسو: نظن' الاوقأ ثولردا
 كم طب ازحملاف نزحتتت الف
 يفخلل نا ينخلاب مك او

«* 

 د

«* 

 (1)قرسن ؟ونوذاهفاذر - نكف

 قرس نيقارعلا كمله 2 هكلتط

 قدي ضف اماو يوهماع لوشإ

 أوةقحم مل اوققح اوتاه ليق ناف

 قزري قزرلاىلا يعدب نملك امو
 (؟) قاطني و ىرعلا واس هب انك

 ايفاك تيصواوافو رءمتلقدقف »* هناز> ريخسانااكيلمكازح

 ايصصاع ا هبف ىنتيفلال 2 ةزيدغ ب لعأإا مز ا

 ايئان تنكن ا بيغا| طفح كيلوبو * ارضاح دولاب كيفصياخا ىتاتس

 اوهذاف م م ث.حو »* 0 اوس كج

 ان كا د برش هريعيو رأ رفلاب هريعيو هوجو بابحلا نب ثوغ لاقف مزهما ملا

 قطني ةبوطلا ءرملا هياناسل يؤرو (5) را درا

 ا تدب امل لاق ناد +ا نب 1 نع هيب
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 ٍتئاتكلاءارقنءىلوأ كلثم » اهنا ساكلاكن ودردب نبراحأ

 بضاوقلاعقودنعارويصت سلف © مطاتق تيلوأماوقا كنع عدف
 بهاذملا رصح ماهّملااذكرتتو * يوجلا نم ىئثت كيدلانيمك اهذخو

 بدانطلا نويع وأ رد ماظن * اهبابح تلخ ءاملاب تعشعش اذا

 بزارملا مورقنم مرقهيتلا نم *# سءوكأ ةنالث وسحم ذا كناك
 بعاصملا لامعا لئماورطخاذا * مهدشو بو رمل اءانباكنععدو

 | نبلضفلا نب ءالغلا انثدخ“لاق ةيث نب رمع انثدح لاق يرهوملا زيزعلا دبع نب دمحا ىنربخا |

 الا مط لاف نادش يب ةريقم قف اوءمتحاف ناتااه مح م يف تناك لاق يفا ىن 0 لاق ةيوس ْ بح نت

 1 زاوهالا ند ةيراح مدقو لاو ردن 51 ةيراح لاق كريغ اندم ن . م اولاقف 5 ما رذخ يف > اولديعت ا

 01 ودمتحا مف 2 5 هناك مهانأ 7 هيرفازلا نبا هللاو امنم ىغا 1 فتحا الا لاقام هغاف ريثك لاع

 لاقفهلزنم يتامث ادحا اءيمف اوقلثال لاقف
 تسوحأ

 ددو.لاب يدر ءاق_شلا نهو * دواسد ريغ تدّف رايدلا ا

 أ ثيدحلاب احا ج ر> لاقهسا ن نعخي .ثيلانإ ناماسنبد مح !انثدح لاقر ا.عنمهللا ديمغنب دما ينريخا

 هللا قا رعلال هان 4 باشديلا ماقف بع مدحاالا تمص دةللاةف اوحدزاف ه هنديع نب نايفس ىلإ

 | 8 تحب دقن كئاسلج ةسلاجلخأو كفل ىحلاصب ساو كلوق ندحو كباتج نلادمم انأي |
 ا

 مي 11 لل هنفدت هطاصف حلبا هيريل لجرلا نإ هللاو رملا ىلع ةردرو هه انماو ىاثلا
 أ لع )7 2 لو نا مضل ( لاق ) هيلع هكر امك ١1كنف هممطو كايا: هؤاقل. نوكف

 ةيراخ لوب

 ددوسلاب يدرفت ءاقثلا نمو * دوسم ريغ تدسف رايدلا ت
 نيسحلا نبد#م و ىعازألا د ا 6 تل اول> رنا يلا اوداو أم 0 دعا ممدح م

 ةرامح نب نسما نع يدع نب مثيبلا نع يردها انثدح لاق دسأ نب ىلداخلا انثدح لاق ىدنكلا
 ينأ ب ىلع ردهاف اداسف ضرالا يف "ين ناك؟ىادعلا ردب نب ثراع نأ ةستع نب مكمحلا نع

 سبق نب دعس كلعدل لق ا رجب يف نمانلا فازت 3 راجتساف برهذ همد مالسلا هيلع بلاط أ

 ينرجأ لاف هماحلب 5 ءاج يتح هب اط يف سادف د 0 اديعس بتاطق كري هلعاق ىنادمطا

 ًاداسف ضرالا يف ترعس لاق امفو 2 يد نينمؤملا ريد أ ردها لاق كلام كحيو لاق للا كر احأ |

 ىلع اهئاق هدجوف مالسلا هيلع ىلع ىلا فرصناو مقأ لاق ينادغلا ردب نب ةنراح لاق تنأ نو لاق
 1 ظ لاق ًاداسف ضرالا يف نونه هلودروا هللا وبراح نيذلا ءازدام نينمؤملا 0 لاقف يطخي ربذملا

 | نينؤلابمأب لاق ضرالا ن .'اوفني 23 فالخ نم مهاجر أو مهيديأ عطقي دا اول ا :

 31 | نيملس مانملحر تنالاق هن رج دقو اشان ءاج دق ردب نب ةثراح اذهفلاق با' نم الإ لاق نء الا

 1 أ ' ةراحمد تردي تدك ىلا شانلا هيأ ربثملا ىلع وهو مالسلا هيلع ىلع لول درج نا[ دقو



 ةزئاخع هزاحاو هاسكو هلمحو هماعاف سيق نب ديعس هيلا فرصناف هل ضرعي الف هيقل نف ردب نبا

 ةثراح هنفلاقق ةنس

 ناك ١ تبا هتعافسد الولا# ةيلظم ءارش امله 00 |
 ناليع نب سيق م كذ تبادقو © هيطاخمال ينم 1 نإ مك تلاق ْ

 تدعو تاسإلا ةثالثلا ءدهدتع مفلالذه شى .ةرامع نب نسحلا ن نكي مل ( مثيبلا لاق )
 وهو برح نب كلا نم لاق 0 نع هل ت تاقؤ ةيوارلا دام ن. هلك رعشلا

 0 دعب يرس هللا رهظاو * ىنضرحي ناك اير قلطا يفغاسا

 ناطختت ردعا يس نيه وابا 4 لن[ مع يكحرادت ينا

 ناع دالوا نم رااح وذو #* تا ييتفلاو ديزو سف هيوم

 نان نبا ينعأ مهلبق 0 * نزيىذنباو فيسو نيعروذو
 هلو 9 ار فلا يف :نيرصتلا ره ىلا نق نب دسس هعش ةريصنلا ىلآ[فارضنالا ذأ

 ةنراح لاقف هزه>و

 ريلاو دجملا امف نادمس خايشا * تزرب ذا رملا ةادغ تر رس دقل

 روح ناطاساايدل دامعلا يعاس ان 0 ريح سدق نب كيه ينعا

 ريكو اهف بضغ هل نكل * ةصقنم مسام اذا نيلي ناام
 روطمتن ودهويجذي نهدلا هبان> # هب مامغلا ىقستسإ جابا عا

 يذحقلا نعىدايزلا ةيواعمنب دم انثدح لاق ايرك ز نب دم انثدحلاق ىحي نب دمم ( ىنربخا )

 دايزناكف ةهاكف اذ اىعاش ًاواح مهماياو سانلا رابخاب افراعراغيلب احيصق 5 نب ةنراح 2 -

 سلخ سانل | روهمح يف هيلا لخدف هوفحم ناك هنبا هللا دينع ىلوو تام اماف هتايح لوط هب

 ناريغتلق اب ينفرعاامهل لاقفدب هسناو دايز ىلعدق وةحيم 2 ذاف ماق مثس انلا فخ تح هنم 3 2

 دهعلاب رق ةوبأب ثلا عم ينتحل ,املثمةسرلا لها نمهب قصاب نكي اذ ريسأ وف نع و سانلاهف يع دق ناكىنا

 9 و لالا لاقف راين تش نإو اليل تش نإ يتسلاحم رتخاف تاقام تاق نإ اماف ةرامالا

 و ثعبيف برغل ناك َى> هراهنو هلل هياع باغف هالحتسا هفرع اءاف هيصاسق اليل هوعدب ناكف

 0 تم يب ج جحلاف رقثالا يسمرذ تدر لاق راحاب اذهام هل لاقف ران 1 هه>وبو هلل هءاخ هرضخ

 قرح )ةاخاو نبللا ينعي اذه نم *ىش كبصي 1 نييبشالا دونا تكر ول كنكل لآ ينجح سف

 همست نع يذحقلا نع 9 ةيواعم ن دهم ان أ لاق 0 0 انا لاق ى نب دهم

 هاا دهام نأ ةنادغ ند الحر وا ناسار دايز 0 مدس ىلا ردب 3 ةنراح 0 لاق

 ىلا تكف ام انصو ا قح ليطيو اهدنع ثدحتف 5 ينادغلا ناكف اهرمأب موشيو ءامثلا

 03232 يربي ججج

 ١  5بالاغاني  نورشملاو 'يداحلا (
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 ثلا حال كو اهتالطب املا بتكف اهب لاحرلا

 اموَقَني نأ ءامشلا دوأ ينأ # هنأ نيلاب ءاهث انذا الا

 كلذهغابو اه يملا ديدش ةثراح ناكو اهجوزتف ينادغلا امطخ اهتدع تضقو اهقلطا املف ( لاق ) ظ

 تاقاهنع ىأنلا تلطأ نكلو * ىلق نع ءامث تقرافام كرمعا

 تلح 2و اذا وبدي 0 اهلا » لفاق انآال ذورورك ملقم

 ال اناا لاق قناس نب يديم انام 1 لاو رك نا اننا لاق يحي نب دمحم ( ينربخأ )|

 ناكجلاو لقعو كل + ل تناكو راح تنب ةسرم رد ل و جور لاق ناندحلا نب 20

 ةنراج يلرا تلاَقف 1 مش هالعا اك نب رمل اهحوز باح كله املق

 راوع ريغ امدق ناك سراف ند نإ ةيقاعم 0: ءاماضم ا ا ظ

 رانا ند عاد وا هللا ند عاد »# يناجاع 1-0 رمل لد 3 : ا

 هف اضي ١١ تلاق

 كاعش نال ترص وأ هن نعو »+ هن روعتساأ 1 شرءلاوذ 1 راخام

 ينالإ كاش 1 لاح نوكي * هلم ناك امو العن ىل ناك اش

 فاكو بر هنم ًانصخ ىل نكف * ةيلب يف ينمقوأ دق براي
 0# قاصم كل ماج متش # "عسا دي لم و ل شح

 ىفاوق دح ريغ ري كاطا # هدثع ريخ اولا ةءولا وه

 فانم دع لاي ىاز كلتامو * 0 علق امن ناندلكا' ىر

 فاذقو اردن اذ الو 36 نكي يفاعشلا مر كذا لاو

 9 وابل ناندحلا ن مداع نع لآ نع 0 31 دامح انأينأ لاق ديز.و نب دهم ( 0 (

 هدشنأف بم اه لاَقف 4 انايبأ كل تاق دق هن ةاراحاب هل لاق 2 0 3 راح 00 عز نإا

 اظااو د 0 »+ هلخو هنع هلف ارش ناكح ناف

 مغلا كلذ نم 0 00 تا 2 را دلو ردن ناب 8 ناك نا و

 ملع نع كنيشيام يات كل اق ه اهياستحاو اه ع اذاتمك ناو

 مزحلا ند أادعب يب ناماهعدو »*# يدحيصل رد نإ لبقاو هللأ قآ

 مكحلا يف تءضو ًالاهكرتاىل تلقو 8 ةالع انا مات انا

 رجلا ن رم مالك لم الو ىلوقب # عفشاف ت تاقام لوقلا نا تنّقباو

 كلاب نجوعو باذ الب هيلع »* ةجاضتلا در بيلا حي ءصلأ برفق

 هنأ 00 ىلا 6 0 نأ ريخلا ت تر ر> تغلب ف 0 00 6 دقل 28 هل لاَمف أ 5



 0 ف لل

 ربقلا يف بيغي يتح اهب نحل * اهقوذي ول نم حارلا ىلع بيعي

 رجطاب كبر كارغا 5 احارص #« اهحياناف اهحدمأ وا اهعدف

 يرغت دق ةمالملا نا اه اماَزَغ © يقدر اسف مولا ناف ىنملف

 يرذع ىلا تامو يلذع نعت رسدزال# يي ول اقداض ىلوا هللاو

 ريا ةدو# كبتلاك جرأ اط # ةقيتع اهفذو ارد ل ناو

 0ع قاع نم هلل كال ىل لقو * ينحلاف كراذع علمت مل تنا ناف

 رد نع تض عاف ردن اه رش يفو #2 اهحابطصا يف ينمال دقام كلبقو

 ركنلا نمزلاو ءاواللايف ريئاتد ه مهعوجو ناك اموق 9 و
 رمسقلا ىلع _ نإلا الا "تقاحلا »' قاف انها كلادقتا

 رسعلاو ةراسلا دنع اهب ىلغاو #« اعربت 0 0 7

 ريشا ةبييطر هبا ناضل

 ةحاط لوط دعب | 0ع ترصقف

* 

«+ 

 رحطا ن نع يس تنهي: 6 يف“ كل »* ةعاس تشعام حصا ١ ىهنلا الولو

 0 يفاط بحو #
 ينحا نك بك نأ ق-و *

 ع

 ركتلاو ةياوغلا صضعل نع رصش و

 )| ةيراح 0 د هللا ديبع نا ةديبع يبا ن ع هيبأ ع نع دا+ نع يب نب نيسحلا 0 فربخأ)

 لاق كيلا بتك 0 كب ءاحام هل لاقف هيلع لخدف مدق مْ ارش هنع باغف روناسب ىلع ردب نب

 : ماع ددراف ف عجرأ 0 كلذب لاق ياقم ق 0 ف سلو 0 هلل حو كدا رح تفاقات نأ

 ردحاو كبو ةيعرلاب قئفر | هناف كلذ نه تعرف .دقو ةئساا يذق َقَح انو مم هذخوجارخلا

 ا هد ردعّدسا ماقاو مولع عار ا 5 مح رف مىلع تك 4 أ الومهشا و ممالغ 0 ىلع مه 0 نا

 1 ا 3 ىثشايرلا | 0 لاق ا نخل رع مشاه (ينربخا ( 3 ل تصف يح اموحن مم

 | دوج و ءانإ هماكحاب تهوالا ردن نت ةلراحا ل مقل طقرمأ ن ء تنغام نسق 00 لاق لاق

 7 نب دحا انتدح لاق ندفمالا نايت _ (ينرخأ ) ةأعدلا نم رطب نب ةيواس نكد هل ١
 / دايز بتوعقدابز دنع ايظح ناكو بارشلا نه بيصيردب نب ةنراح " ناك لقيا رعالا نب نع نع ىي

 : | راسالو فاكر هباكر كحالو طق يماحم يف لفنام هللاوف ةثراح ىلع يناومولت أ لاقف هيف هبأر ىلع

 ا 5 ينيزاوب قدح هيلا تافتلالا 1 ىلا ت>ةءاف طق هنوعد 0 ىلع ريغف حبررلا ةوالع يف يهم

 ْ 0 د م الا اهراخاو تارالا سا رع“ ىب نع هنلا سالو ىنحصأ الا 'ىث يفهيرواش

 | لاق ىميصالا انثدح لاق ةيش نب ورمع انثدحالاق راع نب هللاديبع نب دمحاو زيزعملا دبع نب دمحا

 | تريلا ضي رف هلق ' ىلإ ىلا لوب ادا 9 حاص ردب نب ةثراحرىلا برا تضفاو بالود موي ناكال
 لاق ةقرازالا نم هبا ىتايام يانا ءاف ر>اهملا ةضارف هلف بارعالا ن م انءاج ن

 بارعالا ةضن 0 * بام ] ةضلرف راما 2
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 قس للسبب سي ريبيري ب ييييسب77بسس2ا727س72 727227572222777 7 تي يي

 بايخلا ريشعم ىلاوملا نإ # أ أ لح .ىلاومل ضع
0 

 اويهذاف مش ثيحو اوبرغو اوقرشو اوياودو اوبنرك ظ
 1 ( ينربخا ) بالود قارط اوذخ اوءلودو ا قيرط اوذخ يأ اوينرك هلوقب يف 0

 3 نع شاع ا ءيدع نب مثيلا انثدح لاق زر نب بنعق انثدح لاق فاحصلا 0

 ارسشلاب مهي ةنراح ناكو ردب نب ةيراحو فذحالا هدنعو دايزنب هللادسع دنع انا لاقرشتاملا نبا

 0 ا ا ا يالا ربي كا دع هلع

 امو هللا ديبع هل لاقف را لاق بيطا بارششلا يار ابا, فنحالل لاق مث هللا ديبع مستق ةيسوس

 يت>ابف رايه نمو 3 للا اهنودتيال الشمل كار لاو ابلعأ نع ثبعلو كير

 هللا دنع نب ورمعو ىدنبالا نسحلا نب دمم نب دمح 0 هللا د..ع كدحضف لاق 2

 ملو ةديبع يبا نع هربخ يف يكتعلا لاقو راوكب ناك ردب نب ةنراح نا يثايرلا انثدح الاق تملا

 لاقف هرخ ريشدرا نم اراوكب ناك ةيراح نا هب 10 2 ىدنألا هله

 0 ريدبماقا © ردبب نب ةنراح نا رت ملا

 نامالا ىل لع ناىلعهزيجا انا لجحر هل لاقف همكح هلف يللا اذه زاج ان مدعم اوناك دن 1

 هيلع درم ” لاق كل كلذ لاق ريمآألا نم لفغقلا ىل بلطتو ةرصبلا ىلا كلوسر ىو ابل مضغ :ن

 لجرلا لاقف تببلا ديشن

 ارادتسا هعرصت تلقام اذا # افرص ءاههصلا بري اهقم

 ا لطفلا ةقيلح وبأ ىلا ستك كاثورسلا انس اكيش انل.تلق تنكو لو كطرش كل ةثراح هل لاقق |
 لك 11 نابوت ىسك اهل لآقف ردب نب ةكراح ىلع يخايرلا دريب الاءدق اق مالس نب دم انربَخأ بانلا
 هيث لاقف امهضري ' نيبو 100 ريمآلا ل

 ابا كدك نم للاي رعاو عاجأ »ا انا كدر ليد كنك كراع

 افاسو احاحم تداع ينرظٌعل * ةباحسك ::ترطمتسا اذاتنكو

 ايهال .حبضأ كنع ادانز آر 8 .ىنارخلا كيش دوام تراخا

 دع يرحأ ب مل ال آلا هباو> عدأ مو مع !ل اع دهش دقل هللا هحبق لاف ةنراح تغلبو ادايز تغلف

 ن' ردتملاب محلا ناك لاق ناندحلا نب مداع نع هببأ نع قحسا نب دامح انثدح لاق ديزه نبا

 هيف لاقف هام ىديعلا ناتاصلا نا فرعو بتوعو كلذيف هل لف بارششلا برش دوراحلا

 ةشسلا ءاه نم ءايصلا ترش ف ينخحاو ارط ءهامالا“ هكر

 بشنؤم ا 0 يدز ضو * ا دق نيالا فاخال #

 سسجحلا اذ اوعدن تدنأتلا ةياغ *# يلأو عرزا فارشالاب هو

 ا لا كموق # دسو بر>ابا رجا عدف

 قامو لماكلا لج رلا تنكل برشا الولو قدص دقلو اعضوم حاصلل كرئام هللاو هللا هنعل لاقف

 دوي

 جسم موتك ن5



 مول

 دشن هتعمسلاق تاسالا امو هل لق اضشب ىلا كلذ نك ناو تارشلا ةشاحلا

 0 درطت هب# ىذلاو 0 1 ىنع 9

 قدتءلا ق هع 37 6 « اا 351 3 امف 2 ف

 قه لك يرانا بحو * اينح مايدنم راف 0 5

 0 ل كلذو »* اهذغب ر هداشانألا يتلابحأ

 ن.ةبراط ناك لاق 0 مناع ل هنبأ 1غ 0 كك دامح انثدح لاق دبزم نب 5 9

 هيف لاقو برش اذا هقرافي الو بارعشلا هعم بدصب شن و 5 نم مدن ردب

 | راش يب قى ءاببصلا نم تءقس د كلك نادت الكارب ضيأو

 ا كوس لاب يدانو اصوخش »+ مكس نمرقلا محتل صار وخر

 اركساو: يدنا نا ىلا ياه ه0 راكم نانا تلك

 ارتعاك د اك اهنزا كاكلا» يلي نه رشا هللا تح
 »# اركتفتم احاو انش كلكاع + د هنأ َّ اهده اهاس> احلف

 * أربريذ ماق مث ايش موهف د هع أريص تق اهدعا لاقو

 ارك ذفًامرص كنميدببر كلا نم يرأ ام لع ةعاس من هل تلقف

 أىعاش كلامنب ةعمر ين 3 رذص نب قراخم رذص و ناك ناثدحلا نب 0 لاق قدسأ لاق

 حبطصم وهواموي هيلع لذ دفردب / همنا اهدد ناكو ة ةعيمجح ينأ لاذ ا ةنا ر> ينأ لاذ وهو

 عمسأو دعاس 2 نونملا اذه كنع عد هللاق كنتءورمو كردق رجلا تاه ا لاقو هساعف

 3 هدشناف هناه لاق تلقام

 #* قراخم ادهجلأ, م اها ادع

 # اواهبسانلا عد رذصابأ تاقؤ

 #  ايبهع الاخ ماما ام اد اهنا
 * اهحنر بهذي كسملاك جرااط

 *« اهلضفب .ريصب اف مال كو

 * ةمادن ضءباهايرا لظف

 #3 يتلا يلع ردب نبارذعلاكللاقو

 * ةوهقب رثاكر اتردد نبات ساف

 « همه ب رشااو ب رشلا ىلع بيعب

 * يذلا الو ر>صنبارغلابانا اه

 يدنا تاتا رش ىلع مولي

 قلات تاذ ءاهض ايكوذو:

 قطناا فيصولا فك يف ليا

 قئرت نسحي اهساح ةنامع

 قازتم بئاص 0 هتمر

 قامت لوط دعب ىعراو هيدب

 قوقل ءاينسلا وج 2
 قاذدتم لهاح مثل لوقل

 قدصمليصاىاراذ بسحب

 قب وم مالا نم يثىف مهصي
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 [ يعتجا و هلل ةحبصصتلاا تيآرو كف اوك دق ساناأ نال كتنناع انا رص نبا قراذم هل لاقف

 [] كتجاح' غابت نا رّدأق كناف اهب رهاجت الف الاو اهكرت ىف يننمطا ناف كردق ثنذل عضت ناتهركو
 1 لاق ىعاز الاد ن مشاه نع فرصناو 534 كعلم ان ريغ يدنءام 2( راحل اقف نس ف يف

 أ عنص ةجايسلابدايز ىل وملف هراد ينب امل لاق بيبح نب سنوي نع مالس نب دم نع ينايرلا انأإ انا

 ّك 3س وليةبكروهدنع اودفتف اوحرذو ليف مامحم فورعملا مالا اولخدفدايز بادحأ اعدو اماعط

 "اهو ىلؤدلا دوسالا ينأو ردب نب ةنراح ىلع هعم م6 زاتجاو لاغلاو فيراقملاو جيلامطا كلت

 دوسالا وبا لاقف ناسلاح

 ليغ ءاهن نم نييلتلا لع«: يرشك ماتعام كننأ رمل
 ةنراح هل لاقف

 ١ لواسرلا ذيع لع ان # يللاوملا 0 انفاحما امو

 0000 ينادح لاق ١ نع هسا نع ذا 0 لاق ديم نب دمع ( ينريذا) ظ

 0 3 7 3 ا يدلا ريل 1 ةيراح

 رفولا نهياديتزاحاع تدحو #* يراك كفا حارلا ترش ذأ

 1 رشنلاةيبط هللا كاقس برشأ ىلع * 5 ١ يي اله> ينيس ناو

 ٍإ كلا ره نيمار ىل لاق اذا >2: يدان ابغاو اقخ ا

 | لاقيةيراحردب نب ةراط ناك لاق ى ء.ءصالا نع يثايرلا انآمنا لاقيفاركلا انأمالاق يم ( ينربخا)

 5 ارهنلو نم نوفاعشلا ءالؤبن 0 2 رمش ةهالعل تحوز 7 ا 0 افوغشم اهم | »م 0 ة4سام اط

0 
1 

 - 2 0 لوش امفو

 7 ادد.م 0 27 لف د 7 0 نا ىلباخ

 1 5 ارم فانا 22 مكوع *#* 7-5 لاو هءامدشفا اهنا ناو

 07 - اعنا لالا“ ىساشيعناقودن نإ مشب م ةوَهَش ف اعل الو

 لاق يباهملا رمصل هن بتييح ) قرع
 5 11 ةديعيلان 6 رسدنل لإ دوعسم البا لاق ليلع 0 نيسكلا ا

 1 000 0 م ْ ينب هموق سلا ب م قادما ردن ةراجب 11 لاق

 | 0 8 لعق 208 ٠ ينكل ةنراح هل لافف مو لا هتعمس ل عدلا مالكلا ا م يعمل

 ْ ماماو مهرايخ بهذ نيح يموق يندوس اما ب بمك اي كحيو لاق مو نامل ارا ماو

 تببلا اذه ينع ظفحاف

 نك

3 01 
1 



 (غو) 1

 ددوسلا يدرفت ءاقثلا نمو # دوسم ريغ تدسف رايدلا تاخ

 وا ةحاح نم كل له هل اًولاقف هنودوعي هموق لم>ذ توملا ىلع فرشاو ةثراح يكتشاو (لاق) || '

 لوقياغلاو اولمقفّى_ؤيهناف يدنع نم حبو الثل سك يالوم لجر اورسسك | من لاق هديرت 'يشأأ ٠
 داس>اريغ انم قري ل بمكاي * دحا ىلع عز#الفالهم بك اي

 يداح مهراث !يف تودالو الا * اوركبالوموقنمحارامسمكاي

 داعمل .لاحا+ ترقت الا 8 تنرغالو سم تعلطاو سيكا

 داعياورجزنم قعاوص ىلع * هبتازنموق يمح نمك بمكب
 ىداولاة يح سراما ينعدو بهذاف# اركذ ةيح داوب تيقا ناف

 تسوص |
 ىلساو ينادى نا ينضلاو * يل'اقاعي رس كيش شع

 لحان مس مقسلاو كيف * فندباقب قوشلارفظ

 لباذلا يضقةلاكىناكرت * ىنضوبائ:ك١نيباهبف ا

 لمرلااذه نأ ةظجبح ركذو ىطسؤلا يرحم ف'قلاطس لمر دودسمالءانقلاو بتاكل 000
 هنتكفهعمستوص لوادهناو هنع ذخا 3

 ل اهلارعج

 نيرمعا تاعك حا نكو نالارد 0 1و دال العار مولا ١ بأ ينكيو ديزي نب دلاخ وه 3

 وحول نع هبل ةيراح يوهب ناك م وقالاقو هيلع تيلغ ءادوسلا نا لبق هرم رخآ ينسون 7

 1 هش رط يف عمق جرن روغثلا 1 ءاطعألا كلملا كيع لإ روي هالو املع رده 0 دادغرب 1

 ينغأ ةينغمو دشني

 نحشلاو له الا ا ًادلايوسيف 0 حا مشل ن نزوعُش اذ نا

 لصتا ناكو لطنو سوسوو كلذ لفل اما قافأ مث هي هيلع اشم هه>و ىلع ل لقس ىح ىف

 ادلخنا هقيرط يفوهو هغاف ءاطعالا باتك ةلمح ْف ْ لل ا تقويف هب هيضونا ماش ثهنب ىلعب

 000 11 رءشلا لوشإ

 ىلذ اق,كاوعا تنك نأ © كلف الإ ها كل

 حلاو رجلا لوطي كنه« ىتدرذا ندحلاب ا

 نبع ود يف ىلع لوف #«# هلق ترم ينيع كت نا

 , يبح ىب كلف يف كنأ *« امك يب اما كبيح
 هنامد ىماشه 31 ىلع هيلع لاق ياشولا ةياورنم قاطم يروينط كير تايب الا هده يف دودسملل 0

 يار نم رس ينبي نا لبق ةزوداملا وهو مهتمملل ءرتدق ناو ن نكفلا بمص مث لق ناىلا|

 دلاخ لاقف |[ ٠



 كذا

 0 تاريتتسملا 3 ان وى فلاو ةرسملا دلب

 مارملا ديلان ضرأ الايف * ل هم 3 هاو

 1 ولا مع 45 سَ 00 نع هرج هللاف

 0 يد يأ ر نه ريم ءانبيف لاش نا لبق م هتعملا ل ا اسر ناو 531 لضفلا امسحت ساق

 هلك كلذ (ركذو) م 51 ةسمخ دل 00 كربتف رعشلا نم ينعملا اذهيف دفنا ام 97

 كلذ يف يأ لاف ادلع نأ لئاسإلا بحاص ىنسويلا ( ركذو ) بتاكلا ىحي نب ليعمسا

 هسهز نع ع.ربرلا تاكد يف ان هردك نع نامزلا وفد ناب

 هرحش يفو هس يف كروب * دلب نمتكروب أرنم رساي

 2 نم رايزاملاو كباب ان امكن مانالا دودح س ىغ

 هرحش يفو هب ريف بصخلاو # هب نر رصنلاو حتفلاف ١

 فار لولا نم سر ا ةذاذل يجر 3-8

 كلملادبع ع حام ا ديعنب دمج ال لاقف ريخا اداب مل 0 فالآ 0 مهتعملا

 لاق امو ىنسويلا ( لاق ) لضف ةدايزلاف تاببأ ةعبرأيف دارملا تغلب اذا هللا هنعأ رفعج ىف ال لبقو
 أمق لو يف هلأ هن اءصق ير نم رس ةقص قف َدِلاَخ

 قالتلا موي ورا يفالتل نإ قافزو را يف ينةسا

 قابعم 17 ند 0 »همم نس مكلايفن اكفالس ند

 قحسا 1 ل مامال »# 1 حاف 1 تاراكدا

 لاوطلا دئاصقلاو 6 عشا ات ا تانظفم بحاص ت تح :5 متيبلا ١ انأاي لاَقف لعد هم د ةريصق 1

 كم حصلنا 0 دلاخ هللاَقف هيلع - 0 5 بعدت . ناك ثوبو كلذ ىلع مودل

 يلا هل لاقف رعش ىنعم يف فالذ * 0 نع يملا لس * ىرتحيلا هيف لوقي يذلا ىعاشلا

 كلج 1 لتس نكلو ءاجبال عضوم كف 79 و ل تسل دلاخ هل لاقف تلا ت6 رار ناب دش

 قرايلا ضراعلاك ةيح يف »+ قئار قطنم يذ صاشو

 قااعلا ةقرفم ةبرهد #* ةيعافر ءاللش ءاماعق

 هلوكو

 مول هرمصن يف مهماع سيل *# موق هل مدقم صاشو

 خسميسسسسسسسيسمس- بيل



 مر

 موصلا هؤادغ لكف يرقف © مهلك عوجلا يفدودعاس دق

 مونايلتم قامعأ كولا 6 هد جادت تكلس
 مغ هناك صرف ىلع * هسباي لآلك ناسلبطو

 -- هع و رق ا نإ 8 1 مهصيف ب ا ند ا

 هتك لاقو لاق 0

 هركناق يف لا هار 6 #2 را هير ىلع دا 5 2

 50 قزرلا هفدش نن املع قرح لوط نمراصف

 « هل هلالا يذق الحا
 نإ هدءسو كلما هوطلخ و

 01 تلقف ناشف يدوملا نب معلا“ نعت لا لاق بناكلا دلاخ ىنادح لاق ةظحح يي

 هند ا اق ءالب || يك اودلدشأ كلذلاَةِف الو حدم 1 أل يمض نودش يفلوقأ مالغ نأ ريمآلا

 هسا وص

 لاقت اهدعلا مم كا # أوه يي يشن تبناع

 يع 0 نسل ها وحولا لمح يذلاوال

 لجأ ىلاصت ا كيك :ع ريصلا ك تاف 2

 م ل امكيلع يفاو حاصو مهار 07 لاق ىط-ولاب قالعم لهر د تايب .الا ىذه ١ يف 7

 لذاعلا اكل يناكف * ىتحر نءلذاعلا 2 8
 ييفلا نيبو يلب امءمقا لاق ًارانيد نوسمحو 0 لاق نيعلا ند كعمي قيشراب مهاربا لاقو 1

 نيسحلاو نسحلا طاباسب يلزم اهبتي رتشاف ارانيد نيكو ةناعالم يناطعاف ايدل: رسكلا لمجاو |

 به مهلا نب ىلع ىللاق لاق يتاكلا دلاخ ينئدح لاق :ظحج ( ينثدح) اذه يوب ىلا يناراوف

 تاذيتاكلا ادلاخ تيقل يتاكلا ليعمسانب ن1 ناقل دلت 0 ا 2 له لهاحاي تاقف

 لوش | ًاشنأف معا و هدعاب دق ناكو هل قيدص نع هتلاسف موب

 ديلا قا ةفاخعملا َىَح »* دبا الإ ةييغل تررغلا ط

 هرود نيح رقفلاو هنئلاب

 هردك رد || يفهو>ر وأ

 كل

 دعاس دعو مولا # هؤاكيو هس ونا ناريح

 دخ أل عدي نسوحتلا ودعت 1م كلاب هل تارذلإ حس
 ديب ادب هل روثملا دح#لا همأشأب هنعأ عاتباو

 دلي ملو دلوي مل ثيح ىف * ةكلهم ضراب خذي ي>

 ("نوزشملاو ىفاطأ ل نلطالا َك 8:)



 (©ع)

 . دمكلاو تارفزلانم ولخم * اف هيلع هتالح تعزج
 دلوال مثيلا يدهأو هنم * اهكلهأف اهب نامزلا لزن
 0 مو ةرقانب هع «# 30 مايالا هبت رفظ

 ديل نم نيقبا يذلا لم « هتيط دعب هنم نكحرتف

 لاقوتةفونف تيفاصو تبروأط تملاس ذملاق ءاجولا لوق يف تلخد كذم مئيهلا اي هل تلقف لاق
 ! ناكو هللا دبع هل لاقي ًامالغ يوبذ ديفي ام لك مولع ققتي درملا ناملغلاب ًامرغم دلاخ ناك ياي رلا

 دلاخ هيف لاقف هاوهب ىتاظلا ماه وبأ
 د.خو ةنحو 2527 رو هانح ناب بيضق ٠

 دجو شاعو ءازنع تام #« الا هيلا يفرط نا مل

 اودي نيح وهزاا هملع * ييَح سوؤفنلا عوط كلل

 كد هاوس قال سيل * يح هيف نعل عمتجاو

 درابلا دلاخاب هدرب يق 0 ط رفم دلك ادع كاردش

 اذه نا معزي ن٠ سانلا نمو لاق سوسو يتح دراباي دلاخاب هب نوديصي اولازي م ناييصلا اهءاءف ا

 هفلاقف ةصقلا هذه ىف مامن ابا امم دق كلذك مالا سبلو مات يبا ريغ ل>ر نيبو هثب ناك بدسلا |

 بذكلاوقدصلانيبلوقلاىفءرملاو * مكل حصان ينا درملا رشعماي

 برحلا نم ىدعا هءامحو ناف # د 55 كم 58-5 نحكنال

 قع 0 تعب ادمعأأ وكرتف « ةثااث دع 30 نأ 0 نال

 | امل لاق بتاكلا دلاخ ىنثدح لاق قدا نب نسحلا ينثد> لاق ىلودلا ىي نب دم ( ينثدح)

 هيلا ت تاخدأف نآس ضب اللصتم تن 5و يقرع ناك دقو ينبلط ةفالألاب يدوملا نس معانا عيوب

 اا ١ فلا نق يرعش سل نينمؤملا ريمأأي تلقف كزمش نم ايش دلاخاب ىقدعن أ ىل لاقف
 دجزاف اذه لقتال لاقف لزهاو حزما اناو )١( اهكحل رعشلا نا مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسرا

 هدشناف يندثشنا تاه دح هلزهو بدالا

 ىلساو يناصت مل نا ىنضلاو * ىلتاق اعيرسس كيبل شع
 لحا مسمي مقسلاو كيف # فاد باب قوشلا رفظ

 ْ لييلللا تتحمل قاكرب «::ىضو. .تاعكا- ني: ايف

 ' | ىف دادغب تلخد لاق ينوكلا رعاشلا ةلالس ينأ نب ةز> ( ىنثدح ) يناصوو كلذ حامتساف لاق |

 77077 70ج هبا داو +

 أ لدملايءاضقلاو هقفلاو ملا م كلا و سانلا اهبعفتتي يتلا لاثمالاو ظعاوملا اهب هلأ لك اعط ينو

 ةياهلا نء ها مكحلا ينمي يهو ةمكمل رعشلا نم نأ ىوريو مكحي مكح ردصم وهو



 ) 00 عع 7
 : مدع

 0 0 ل ا ا 2سسىلشسسُالاب 7 تي ل ل م

 ا 00
 وهو ءادوس ةيسناق هسأر ىلعو ةفيظن ةطبم هيلع لجرب انا اذ دة راع انا انيبف نيئسلا ضع 1

 ١ مهدرطالزأ 5 ا ا اذا درابايدلاخاب هب نودحصل هفلخ 7 .دصلاو ُه ةبصق 0 ع

 ' يتدشنافهدشنت ]ولك ايطر هل تر حارتساو ساحف كانو نع سا ةتاذداو اوقرش

 | 5 تك لكلا 6-3 + 5 راصف يب اف زاح د 0

 ظ كيس هنن. ةراقلل ف طخ هةر 5 مسج بيطر

 ا
ِ 

 2 هنعأأ 7

 هع ضسدقلا :ًالؤا* ةضلا" نم نسستلا لس 2 0

 عدمنا بتاكلا لضفلا ينأ نع ةحاط ينأ نب نيسحلا نب ىلع ركذو فرخ الو ال لاقف هَنِدْريسَف) |!
 فرعي الوسر هتعبتأف لاق جرخ ىتح ساجللا هب رقتسا اف هيلع علخو هدنع ماقأف موب تاذ ادلاخ | ٠

 0 ءاععلخ يف وح هيلا يغش راحقلا راد ىف دحوف هنع لكسف هبح ناك مالغ ىلا ءاح دق وه اذاف هربخ

 ءاجف هاعدو ريئاند هب ائهحو ئذلا مالغلا ءاطعأ كلا اج املف انيلا داعو هقئاعو هلقو بالا كل

 ر املف ائيلع ةحرخاف لوسرلا اير محجو همتكف هربخ ن ء ًادلاخ الاس .ءانيفختاو اننا 2

 ١ رح فرس دنا نورتو 2 تيك ةصقلا نم ناف عرتال هل اناقف شهدو ب دلخأ| 7
0 

 رامقلا نم هب ىلب دق امت هيلع فوكو هي تيلب دق لاقو هيشح ىلا هسلحاو هسشن تباطف كءوسأ
1 

  5هيف هي دشنا مث ا

 همقس همس> يماخو # ملا هفلش بحم

 هس نم # هنحيحم اع" خابو

 همدز هل هلي # نكمل نرد
 ةيمهو >مسلل نيتح كيف لعت4 راك شا

 هب رف دلاخسوسودقو دادغب نع ةبغلالاظأهناهندح يرسلا نب دمنا ًاضيأ نيسللا نلعرر ذر |
 ادق ديزيو مهرضيف مولع عجريو درابلا دلاخاب يلعب ارا مالغأاي هب نود ناييصلاو ةفاصرلا يف 1

 هرذحا نم لاق مويلا رشاعت نف هل تلقف ىرت اك لاق“ مئيطا ابا تنأ ثقك هل نلف لاق مههريو

 ىلعو هتيسناو سانلا هظفحام لاق رعشلا نم يدعبتلقام هل تلقف هلالتا عم هباو> نم تحف 38

 يلوق كلذ
 باذعو ةطخعسو بنع نيد »+ يناصتلا ليلغ اهفش دك د

 وى ادع ند ددجم عونو قا # وشلا نه 0 ىذا ا

 يلام كب ال تأث فك ينفشاف * يمسح تمقسا نوفحلا مقساي

 يناقع دودصلا ىوسلمجا:وا و#_ةعلا نسح نكف ابنذم ران

 ) ينأدح ) كمظنو 3 كلم الك اذهو انوخم هللا كلدحام تلقف كدعي تح رفعج ابااب لاق مث 3

 هيلع تضيبقف ةربقملا ُق ادلاخ تيقلف يناريح ضع ةزانح ترض لاق بطلا وا سالاطلا نب 5

 0-0 كدقنأ ينَع لح ل ف هّتءحوأ ةزدغ هدب ىلع تزءغف يد برو بهذف يلدشنا تاقو

 يندشن اف هدب نع ىدب



0 

 هرظنم نم نسحا #3 تراظأ نيع رول

7 
 0 ا لل فصو كا نسلالا لدتال

 يا 50 هنا نودع صا هفاؤ نان .دصلاو انوه ب 1.4 1 دلاخ 3 0 لاق هللا ههحر 0 ) ينثدح (

 2 تو تح جر اط لاقفد ران دلاخاب 0 اح 4 ءاع تأ تاق ينع ءالؤه ىقرث لاذ ا

 * :او ةءعئلاو روللا

 سد اك ن“ ايو * نكلا ةندنماب يه نك

 هركن الو طسولاو رييكلاو ريغصلا ريآلا يهتشت لاق انهه سد ىنعم *يش يأ مثيل ياي هل تاقف
 مهم برهو مههر يو دلاخ اها لاق ام ككع ةيراخا كلت نوديصب نا.دصلا لل-فقاو انش ف

 : افجي الاخ لع لقا اغا [وباغ ىح
 يس عراق الو ىقح مضتبع #2 يتهودصخ يف الويرصمايفاناامو

 مات ينال اندقتا هش تباطو برش املف كلذ يو يدنع هتستحاف

 هؤادعا هب هليش سلام # هبا ,نولعفت م هبابحأ #

 هوامس ىاتلقمو حايصلا تح »# هضر ا يد> تاربعلان 4 رطم

 هادف نيملاعلا يفام تدك »* هؤاقوو 0 اد يش

 هؤام هبف ديك ناح نصغلاو »# ههحو يح رديلانا تأ

 :ةادجو. ءزاحو هلاعو هب ةلايكخ و مول نأف كما

 هؤوامسا ايا هاوس ند قف »* اللطاب ةحالملا ءاك رهن 3

 لاقف هسفن دلاخ ينعي ملا وبأ هضراع دقو لاق مث
 ودغ وا حاور يف ردا »* وس 18 ند 1 تيد

 ةليللا وم ترخ دق كناك كه وح كنس دابتلا رق:أيا
 2 قمل اد كحال نمو #* داع اذ كد.دد.ح نم تاتا

 ودع يدي همامز تار »# تاج نه كلةريس> كيس>و

 ةحلط  ىبأ نبا ( لاقو ) مات ىلال ىورت ًاضيأ تايبالا هذهو دلاخ نع ىمع ينربخأ ( 8

 لاق كشدص 2 تول مثيلا ! انأ ا 1 تاق مه دشن ةعاج هلو>و لا ترسل يلالغا"

 لاقو يلإ 6 عفر مث ةعاس تكسف هتدع امو ليلع هناف تاق هللاو ال

 المأ نل .ىننا هللا دهشأ 3 كا وعو

 الذو اعوذخ هندز ادب * اهتدادزااذا نمابيريص فك

 ىنع هغلبأو ظفحا لاق مل

 ليلقلا ملالا نم ىنيفكيو © ليلعاي كمسجبال ىمدجي
 لوم هيداعل ىنام ىلع # قإ يا ماقسلا كادعت

 ”ةدملا

 ضإأإأ1010111و 1



 م

 لوحتلا كللاسو ىنتلاكلا » احح قمأإي تنك ام اذا
 ليلعلا كلما ىلا ىلع * ىعواض تمضام قيدقشتسلا

 هراضءاب صحف دلاط رعش يف ع ملا ْن ىلع دنع اوناك مهنا ىحن نب سايعلا ىنادحو لاق

 يلا بريشن انك لاقو هيلع لدف هنع هلأسو رضح 0 هقشعتب ناك مالغ ىلا ه>وذ دحوب 0 بلطو
 ناماتلل فلام هناكدو ى ءاقفلا.نالق دع سل جري وهو نالف ماح يلا سب دقو د
 كل انلد 00 مالغلا مصتعملا نب ىلع أ نتلخأ املف 0 هيلا ث ُثح و نيثغملاو درملا 1

 ترضح ا دجوبم ذا هنأ الا ىابا هتدعيصل يف نكي ملوا يا م مالغلا هل لاَقف هقشعأ كنا مز

 لاقودلا> هيلع ليقاف هنع تلأسو ||
 نيد اف كاوزهأ كنك نا راق الب مسجلا كرات

 بحلاوقوشلا لوطبكنم # ينتدرف ارا ادرفماي

 بتع نم يلق ىلع لوف 3 ةقترصبأ ينيع كت نا

 بسح يف كلءف يف كنأ يف امل هللا كن دسح

 هنا ,رودملا يبأ نبا ينئدح لاق ارايبد نيسدخي هل ماو :نعشلا لع نيحتساف لمر هةية

 عار املف باتكلادالوأ 9 مالغ مهملع لخد هناو بتاكلا ىهزالا ن محرلا دنع دنع ادلاخ دهش

 ملا تلخقام انبه هنأ تماغ ول هللاو لاقت منيا ينأ ن نع تضرعأ مل هل:تاقف هنع ضوعأ ادا

 6-5 يملاظ ىلع يننيمت الا دلا> ىل لاقف 3 نم .الو لاقام نيحدقلا نذهب رش اذ لايام

 لاقو يتفلا لقاف كنيعأ 26

 تس وح 1 ظغ

 بط 5 باذ لدم يلذ ناكذ تاسا يفرد

 بيلو تاكل تا# أ 5و ا يل

 ةيش رسو هسفن تباطف هثداحو ةلكو هيلع ليقا تدع هل هفطمتساو هيرادن فلا كلذ عم انيك

 لمر فيفخ ذاذرلو يلعسولا ىر#أيف ةيايسلا لمر فيقذ سييعلا ىال نييلا نيذه ىف هموي

 لاقف اهس هيلا اهب تث#ب ةفلغم ةضوضعم ةحاش هتظح ءافصو نم ةفيصو هللا تحرخا

 ايف امو ايندلا نم ىلا يهشأ © اهف نم ردلب تجرخ ةحافت
 اهيدهم دخ نم تفطق اكاك * ةيلاغب تلع ةرد يف ءاضيب

 اهيدشيهوركملاوءوسلا نميحور# ةيناغ دنع نم ةنبق اهب تءاج

 اهبلأىدحل نه تعرسال اذا * ام.فني ينتدانو ايم 0

 ارانيد نيسفحو باش تذج هل ماو اهف ىنغو تايبالا مصتعملا نب ىلع نسحتساف

 -كسوص
 ضرالا ىلعتييحامىموق بناجي « هتيزر الينق ىسنأ ال هللاوف
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 ل لج و لالا لكوت « امتاو مولكلا وفعت اهلا ىلب

 ضحم دجام نعزب دق هنكلو « هلادر هياعوت 17 .ةر0 مو

 | نب نب ورم ةياور نم ىلع ل لرد تحل روض نال ءاننلاو:ىلذيا شارخ ينال رعشلا
 : رابخأ يفو حجسم نبا هلحم ىكملا ىحبل هنا يعاشطلا ركذو حسم نبال هنا ىكملا 00

 م هيف هل نأ ديعم

 "كي هرابخاو ىلذ ىلا شارخ ىبأ رك ذ جم

 8 نب ليذه نب دءس نب ةيواعم 3 ور<# 3 1 3 و درو يف 2 0 نس دإب وح كالا 3 ونا

 باخ 0 ةفالخ يف دامو دم و 1 هللا ىلص ى :اأدعا 0 ورمل و 0

 ش نإ بيح و مهبورحودمو# تاراغ ف ليلا ق. ساق 0 2 ناكو تأ 050 4 هم هنع هللا

 7 9 ذو لصمسان لو نبدا انثدح:لاقدعسيأ نب هللا د ءانثدحا ولاق ىلع نب نسحلاو يمن و ياهملا رهن

 3 0 جرخ لاق موسفنأ ند يجحشالا 8-5 وبا ينثدح لاق فوع نب ل دبع نب رمح .نب زيزملا دنع

 1 ا ار آ لا كو شارح ماده ورا لاَ دكم دمار لي نا 00

 0 ردصن ق>دحال يني رك دي كايا تا يا ليدلا يف ناو ءاسنلا كفأ ن م كن و ةحاحلا

 يال نو يتاح مأب جرفن (لاق) 0 فرع [انأو كم نعال كك ذأ نأ 9 داعم ثلاق اهم
 1 م رفراطعيلات ساجف نهحناوح ن 4 ماسلا هن ريشنام صه .بوأ ا رطع قىوقنل قولا ملا تح رجح و

 شا رخوب (ناكناوءاسالا كفأ ن ىلا 0 ةمكلابروشا 0 هحاصلاهدح ا لاقف لب دلا ينب نهم ناسف

 الاقف امنا أ انت ند تلاقف 8 00 ةلاسملا 006-0 2 3 ب ماع 0 2 3 هب ع 26

 أ اود لاعرا ا دإ# هل لاش 0 اي ميني م3 نم 0 0

 2 ْ . [سييوماس اطلاق سحشلا نيع ىف هوقال دق مهار املف هشرط ىلع ةضعفاوسشكف

 نم اكل ليذه نم اهام هللاو اط لاقف ليده نم نيفلالا ما كتركذ ام هللاو تلاقف

 || دوعق ىلع هو (لاق) ءاجنااءاجنلاو اصعلا هيلع ىبضو كريعب يضك راف ممتوفاف شحوتسا الثل كل
 5 / | و ءاكلع هش رام ىلع ! 3 00 دقو ّ اند املف جرا قبا ف ب ىلع

 8 م | 7 فانا رحوبهقباف يطةبقعلا يلع اهف 01 تلا محلا ىلع همح ا زف رف (ل) 8-5 بثوو هللا

 01 أ امر 35 راوحاصف برضلا قيس ايرض 0 واقف دحعالا تافؤ (لاك) ًاذخأ ًاذذأ داع ا موقلا

 1 و ًاماقوارملا ىلا ماقف لتق دق شارخ انأ نا الأ تدانف ىلا ىلا نتا رح 1 تقيسو يمرلا قيسف

 || تعمس : ,داةتارا لاق ةبقعلا يف ةعاسلا هل اوض ع ليددلا يف ؛ناتلاقف هتصق تناكام كحيو لاقو

 مك



 لاقابرضاب رض 0و مهععس 5 تاو اذام تتوج 1 * لاق 1 ًاذ>ا داب نولوقي مهعمس ا 8 ! 3

 نم وهو تلق دف 5 و ثتعهس 0 ناذ ١ لاق 0 امر نولوشي مهععس كاف اذام تعمس مث

 وبا لاقو اهرئا ىلع م هافاو د هوه اذاو كي لاب شار > وبا لاَقف شار + أذ خاص مث بيرق

 كلذ يف شارخ
 )١( مهمه هوحولا تركن أو تاقف * عرت ل دليوخ اب اولاقو يتوفر ا

 كيلع نناب ال اولقو ينونكس ءافلإب نوفر

 مدص م وم ا ند كعو هع عرب »+ 053 سردلاو ايش ترراغف ّ

 مزال مد فيشخلاو قدحمسلاو درا هلثمو بالا ن 2 رددلاو تكيلتا 68 أ 1

 ما ٍِب رقلا ند محالوال ينك 2” مودع تفرع ذا ىف“ عرس

 يبسأ ةينثلا تنلخ يناطخسأو 8 اخاسلاو نحن در
 ينتحو قيلذلا فيسلاب لئاوأ

 كياف وو ان دنع الحد 2

 محاخ نيعار ذلاحويشمنئملا يدل *

 مثآمو ءارتجا هوز موقلا نم * و

 ب سمهالا,تدك نا امو تءاس * ةيشع قار ا يتنبأ لوقت

 رح أ انأما موقلا ىلوأ تزواجأ *
 ميا ىهو اماط> يف ريخم * قاءاح تااقدشاا كارد الولف

 ةيشعىراصتزواحدمكو ا حا

 مدي كلذ دنع شار داكو * ةفيلخ قاكم ئ 2 3 طخعستف 3

 0 الاق ةيسداقلاب عما الا دحسالا ب طخ يدنكلا نيسحلا ن ؛ د و ىعا زا دمح نب مشاه (ينرخا)

 ؤ للا تارك وب 0 ليذهن م لجر ينئدح لاق املا انثدحلاق يئايرلا انثدح
 ا امهتقبس نا 3ك ليا ديلوال لاقف ةيلحلا ىف 6 2 يوزخلا ةريغملا نب ديلوالو |

 | نوكأ ىلذبلا كتاف اذايميصالا لاق امه ذخ افامهق.سف اءنب ادعوالسراف كل اءيف تلعف نا لاق

 | نب ىلع شارخ يبأ رابخأ عودجم نم هرك ذا اب ينربخاو هيف ريخ الف ايءار وأ ايعاس وأ.ًارعاتت

 هرك ذنمهرابخاو مه راعشأ عوج نم رك ا 0 |! دعس ينأ نعش فخالا ناواس

 باح 0 نعو ةديع كَ عمتاح يفأ ن 5 ىبا رعالا نأ نه نتاكع نبا نع ديعس وبأ

 دقو يع.صالا نع يثاب رلا تمدح لاف ىذب زيلا سايءلا نب دهم هضعسب «يف 2 00-6 0 3

 ع اذإ لجبرلا تاوكز ح.يصفلا حرش يف ىقوزرملاو رخافلا ىف ةلشن لطفل كاف ( ١

 ىعاشلا لاق هتقفاو اذإ' انالف تفار لاقيو تدبلا اذه كش

 اماللب نأ 57 ينيارب »* ع ا الو ني

 ها ز.طاق افر.ءافرأ هقر .تجاصا اذإ بوتلاتاقر اما



 امى ىركسلا لاقدعضاوم يف هبامصأ نع مهنم دحاو لكاهرابخنأو ليذه راعشا ىف ءاورام تركذ
 بحاص ناكو يماسلا ةيبد ىلع ىلذطا شارذ وبا لزن لاق وز يبا نع بينح نبا نع ةاور

 || هيلعةللا يلض هللا كؤسر هب امل ديلؤلا نب دلاخ اهمده يتلا يهو امندسي ناكو نافطغ ىفيتلا ىزملا
 ْ دارو هفاض علا شارد 5 هيلع لزت اذلف لاق يعاسلا ةيبد لتقو اهرسسكو اهمدهف اهلا سو

 1 هحدب ش.رذ وبا لاقف تدتشلا ءاذح نم نيلهت هاطعاف اتقاح أدق نيلعن هلحر يف

 035 لياخلا 0 هنا ليد # ىكلادن تيدحات "دو قاذح

 لح امهلصو ناريثلا نم“ #* تن يولص نه نيتلباقم

 0 لع اب زإلاَوذ ىلا يسقي د: زويل! رزل * حور اميلخ
 3 ٌ لياب ةيماش مهلاحر *# يحزت فايضالا سرعم مق

 0( ليلا ب ءربيفرفلانم © تالاكي مهعوج لاقي
 أأورع وبأ لاقو محشو تناك ةلاها باذن يت> ليمح اها لاقي الو ةلاهالا ليما ورمع ونأ لاق

 .اهنصن ةلخم ن اع تاك نافطغ ىزنع مدو دوا نب دلاخ مس هيلع هللا ىلد هللأ لوسر ثعب الو

 همر ىلذهلا شار> |وبا َكاقف ةيد لةقو ةنمع نب صاع نب 0 نب ملاظ

 كفل 1و ةمليللو بورشلا ظننو 8“ ءرأ 1: مويلا» دما ةيدلام
 فاطولاينب يزمش نه قيواورلاامف * ةعرتع مهاداغل اح ناك ول

 نافألا نولي دسا ينب نم موق فطهلا ون

 انيعللا خبتلا نيو ءاتشلانيح « ءتنفجردقلا مظع دامرلا يناك
 نالم وهو طئاستيف هلفسا ءاملا برض يذلا فقللاو ساطع هلبايذلا لهملا

 فرغلاب حيررلا رهو عابسلا الا * هب نيل ءالخ ماقس يدم

 ا مول 0 مسوهيلع هلل ىلد هللا لوسر تاحاذخأ ام. امها ور يفور< ا ىممصالالاقو

 "نب ب بح نب رغم نب ليح هب ف ترا ع قرع َ 0 ريهز مف ناكو وا

 هقلع برضف ةياهاجلا ىف ةنحإ اممدب تناكو يرسالا يف طوبرم وهو منا ةفاذح نب بهو

 هسري شارذ وبا لاقف

 لمارالا هيلا يوأترجف يذب * ر.عم نب ليج يناخصا عجف
 لئاملا "هلع تنئساو. ماق اذا * ردح سل فيسلا داجم ليوط
 لئاع نيئسردلا ىلا كلتهمو © اتش اذا بيرغلا يواي هدب يلا

 / عج يالدجي 6 * باذي محشلا ليمعاو هقو تيبلا ةكالمما ًاوليجم حال لاق و ناسالاىف لاق 060

 0010 جرختساو انا عار دعوا لع نكو رعأ اءاكف باذي م >شلا ليلا لقو

 / أ

 م

 كر
-_- 



 (43ؤ)

 لئامشلا هتلنقتسا امل رقلا نم # هءادر نالملست هادي داكت

 لحال يذوالا اممنخ دقو. © اوعدصتب نل رادلا لهأ لانا
 لهاونلا عابضلا عزجلاب كبآل ه قئومريغ هتيقالولمسقأف

 لغاش روظلل ءرملا نرق نكلو #« ةل موقلا اوسأ ليمح لظل

 لسالسلا باق رابدطاحأ نكلو * فلام ماب راخلا كك
 ل سيل لوكلاك يتفلا داعو

 ١ انانوتال اي |. ا 0

 لذاوعلاحارتساف ًائيش قا يوس
 « لواحت ام اب ىتان ذا ةيلحي

 لخ نه دتال ىدلا نما قافاأ  سك ىنإ
 *« .”' ليه :اولتش الو شرد 2 !ءامد1صلت نأ ىقحا كنف 5

 لعل أوافق يَ > صهدل اىدم #2 1 مما ام حرباف نب

 رشع ةعضل 53 يدر لا تبيوصوةو رع هوخأو شار 3 3 0 ةصاخ هريخ ٍُق ور# 3 ) لاقو )

 موظف مهدع ن 71 بزرق موق الا 3 مة نم ةعملاب مهانف دلال اذا درق ينب نم الحرأ

 ردن يفإ هاك تبالي 0 ند وا نزا وه نب 3 كيورس ب 0 5 يغب م موق نويدر لأ

 00 1 موف سعو 5 مهن يدر ذئاب ص اهرسا فريال مف 0 ْثََل

 ٠ ا عجش يفب دحا تاوعش ينبأ ىلع نع كلذ يف شارد وا لاقف مهقلطأو هباحصأ نم 0

 || امم هلعفشيل

 اسح وأ ةبيؤذ مهانل>و * اهف كش ال ةودع انودع 7

 ابورخلا اوثعب نا سفنلا ءافش * انلقو مهب نيرئاثلا يرغنف *

 ابوعش ىنباو سريض. باص * فين> يب يدع نه انعنم

 د ايسنح او م طا ةادغ

 نب

* 

+ 

 53 بوعش ينبا قحو # انيلع عجش ين ا اوننأف
 * انع يمحشلا ةريس لئاسو

 ايد ىو ذا "1 هيلع « يتأأ يدرقلا قباسلا نأ نب
 انتخ ؟رورطم كلا اع م رض يسرا كانك

 نارتو رالف سال بح لا ىثايرلا انثدح لاق يعاز را دمحم نب مشاه ( ينرخلالا

 املف تاوشو تحيذفةاش هل ترماف ةشرش ةلز> ليذه ن 0 ىماب نم مم امايأ داذلا ن + يلذبلا

 ماا هللاو ما ءاعاا ةحئارل رقرقل كنإ لاقو 0 ىلع هدب برضف رقرق ماعطلا حير هنطب دجو

 دايس مرسلا هتناف ءديرأ لاق اذام هب عنصت ت تلاق نم 1 ن“* "يد كدنع له تببلا ةبراي لاق مث 3 ل

 ا 3 له اذهاب هل تااَقؤ ىنأف 5 رمل هيدشاف هك ش هريعلا ل ىوهأ 5 *” هحمتقاف "ىشب 1

 لوش 51 يذم م < هللاو ال لاف ائيش ت 2 1

 11 2 كيا تتخلل تطلع ع قست لج 7:7 - د ص هس ص جل تعمم دوج يت طع نم ست تس تس وس تت ا حمس سعد م

 ( نورشملاو يداحخلا 2 يناغالا 2ك



 000 .: ويدوم 1 01

 99ِ  سس ١©لشلشل[©[لىغ يت“ “ءءء سس ل لشلشس سىس سىلىلىلالللَلحه لد طلتططيس7سل

 يم ردحالو ينايت سا ادب ملو اي>اف # ىناع يتح عوملا يونال يناو

 : اذ طولا ى أ دازلا اذا © ىنتكاف حارقلا ءاملا حبطصا و

 معلا كلايع نم ع 2 # هليملمت دق ناعبلا عاجش درا

 مغر ىلع ةايح نم ريخ تودالف « ةلذو مغرب ايحأ نأ ةفاخم 0
 ءاور امم و ينثادملا نع ثرحلا نب دمحا نع تاءزاا دمت نب نوره نع يم ( ينربخاو )

 ةبانك وني لب هريغ ( لاقو ١ شارذ يلا اخا ةيم نب ةدىع مهف ترسا ورمع وبا لاقو ىع.صالا

 مماداسنم ديس لزتف شارذ هنبا هعمو مهلا شار> وبا ىض» مرحلا رهشالا تاخد املف هنرسا

 هيا ربخ هربخاو هل بستنا هب مرت املف هارق نسحاو هلزناف هفاضتسا هنكلو هسفن هفرعإ ملو ظ

 ريسالا يف مهلاسف لجرلا كلذ عم موقلا ىلع ادغو كلذب هدعوف مهنم هيرتثي يتح هتنواعم هلاسو

 م اوضر يف م > مهمواسي 0 لكم ذ اذه اما اولاقف هن وعبق مهل لاقف أولعف 8 هل هودي أ

 شا ع 0 يس انطمو ةونيع ها أ قاطأو ةنهر شا 0 .هنبإ 8 نما رخال عف دف م طل هلذب

 ذآ هب يف موي تاذ شار> " اميف هنبا 01 هايأ مه > موقلا ىلا هب داعو أ كاكف

 لاقف اهم هتعم ام ينءطاو اهحبذف كمنغ نم ةاش 2 يف 0 ةورع كاخأ نا لاف هل دع هءاح

 كاخأن ا هل لاق ىسمأ اءلف هعد لاقف !مذف ىرذا ذأ دق هل لاقف داع مايأ دعب ناك املف هعد هل.

 وباسثوف هتطاعف مط اهرحنيل كلبا نم ةقان ذخاو انيلا ءاح ينشأ املف هموق نم برش عم عم ا

 ههحو مطنف هي هنلا 0 بثوق شارذ وبا اهدرطف اهرد>:لةقانلا ذخا دق هدحوف هيلاشارخ ظ

 هللارمعل تسنب هل اولاقوهموق همال دغ نم ناك اءافشار> وبا فرصناو اهرةعف ةقانلا ذخاو

 لاقث هيلارذتعي ةوىع ءاغ تاعفام هب تلعفف هلاع كادفو كيف هنبانهر كح الدلتم تناك ءافاكملا

 ْ ْ شارخ وبأ
 روبقلات نه ترواح اذا * اموب ويعاب يفان كلعل *
 لإ ندا لس فك: "قرع تعطل 00 كد
 0 داهشالاىدل # ىسفن كيلع تربص دق مويو

 ريصبلا لجرلا اَتاَقَم تلاحو * اقور 3 سك ناكام اذا

 روزيللا م نم تمعطأ امو * ىركب ت تكة

 ناكىنارعالانباو ورم وباو ةديبع 2 يممصالا لاقو مه اوأىذلو رك يأ يركب هلوق قمم لاق

 ريهزو ورعو دوسالا وباو دوسالاو عالاو ةورعو بدنج وباو شارد وبا ةرشع ةرص ونب

 وسمو ااا 1 || 1ك 1[ 1 1

 2 : ىلعناك هنأف لص نب دوسالا أماف اوتع نوكرديأل اءاَرم م ةأهد 3 رعش اعيمح وناكو نا.فسو دانحو

 بائرو نايل ينب ند لمؤلا نأ ةرضان نب بائر لبا هيلع تدروف باش مالع وهو ةدلاكل نه ءام

 "|| مدشا ناكو هلمقف تململا عك بانر تضيق لبالا ن رم ةقان عرض دوسالا يمرف 3 ََث

 : هنوءلكي هللا ليذه لاحر تمءمتجاف ا ًاذيدم اشع تضف هخأ ريخ فرعف بدنخ وبا

 01 ةرم يف هب هؤاخ لقعلا أوما م لاق ى> وا رعلا كمع نب قبتساو كرا لقع ذخ اولاقو



 كن اك ا ع و ا

00 

 هوسحاف رهتعانا ديرافا لاو ع هضقأ انحرا هل اولاقف لاطفو هد هيلع هوحئارا اماف ةدحاو

 ناو مهلا نوادعتسا الو ا ما نولاوش ليذده ها ل ملا 1 مالف 1-3 ناف عجرا قد

 ' هدرتال مولا اولاقو لمتد نم لاح تالا كا راو اعاذ ىلوؤ ىمانورقوف د 5

 ب 1

 ا 2 هموق مم بع مصيق اذكواذكم و هوناي 0 نا مركلا 2 كنافو عيا لك دعاوف 5 مدقف جرف 3

 ' نب ريهزاماو اولاقدربذ كلذ ناكيف 5 1 نأ لبق تاف مرا بناح يف ةحيذلا 0 ا
 تسعد

50 

 وه انيف نامعت ن م ربقألا َتاذ 30 مرا 2 نه هدسح ىلع لهح دق 0 ا 2

 رغيو ةلك وزغي ثعرنا دقو شارذ وبأ لوقب هلف هولئقف ةل أ نه مز اع ال قدا 0

 ةل نم نيتلد يأ نب راد لها ةنخحأب م '.لك يتح ميلعإ|

 لعب ويدههوهوأ ريهز ما ان مكتيأر يفاحاصلاب م لذ اود ا

 | عام يف هلبا لمهأ دق لحهم م ايده ِِي دهأ يأ ديما

 ىل_> م ع ءاراح يضل »+ 1 ماع هللأ رحفشب ال تف مم مل

 شار 2 وبا لوش مهو

 امسوملا نودهشي طهورشو + © اعلعا كل أ يا

 8 انا ةلاك ممدجو :

 لوقو مب عقوأ مهاهبورح ىف مهمقل اذا شارخ وبا ناكو ا!

 *# نارح نيل لب * نايتفلا عاصم ن كل

 ردو اعل ل ةلام نم ناطب اهذحاف ىشارخ نأ نب نو >و ةرمنب ةورع امأو لاق

 نأ ف 1 م نيريغم 0 سا ُْ> يبأ ناو 000 نب هولع جرن نيرواجتم ا لال '

 لالي وذ 0 اههاتق نع أوف ما مازر ون 3 نويلاعلا اة رفظف “ 01 3 اومأ ن 9 اورفظي

 لتقب مولا لغش نيح نار ىلع هبوب ” موقلا ن 7 1000 ىتلأف 7-7 ممل نوكي داك د امباتق آلا

 شارخ نبأ اولاقفهيلا هوءاسأ اوناكو لجرلا ىلا ةورع مهلتق دعب موقلا فرحتاو نا هللاق مثةورع
 ةورع هاخا ىنري كلذ يف شارد وبا لاف مه زعاف هرئا يف موقلا ي ءف بهذف ينو تلفا لاقف |

 هنبا صالخ ركذيو

 ضحإ نم نوح رشلا ضعب و شارع“ * ان ذا ةورع دعب يهالإ تدنح

 ضرالا ىلع تييحاميسوق بناجي * هتيزر اليق ىدذأ ال هللاوف
 ىضعاَم لخ ناو قذالا لول ل انكار قاكلا راش انا ٍ

 ضحدجام نعللس دقدتا يوس * هءادر هيلع يتلا نم“ ودا مو 0

 ضفلاو ةليبرلاىف بابشلا عاضا * اليه. داؤفلا جولثم كي ملو

 ضهلا قداص ةرمم وذ هلا ىلع * 8 هع نق هكا

 ةلاك اوزغيا حييصنب ةفيلز وذب م م لاش ليذهنم 7 ارفنتسا ةومع راغتاو شارخ أ نامت لاق
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 لوش ةوىع

 ل عبرلا يمح هب تناكو يمح درو ةورع بط ةلامث نم اوند املف ةيرحأ راثب نييلاط مهم

 01 و | داو ىلا * يوبرفنادورومجيسا

 نوملاحاقللاو ضاخلابر * ينوعدي مط و اريهزنا

 نء اودجونم اولتقف لاجر مهف سبل ًافولخ مهودجوف ةلمث اوتب مث يلا تنكس نا ىلا اوئباف

 شا رخوب مز ناو مهوقحلف ءاشع ةلائىلا متاصلا ءاجو لاومالاو ىرارذلاو ءاسنلا اوقاسو لاجر را
 كلذموقاي لاقف ةورعىلا عبصالا عوطقم ناكو يللا عنك 2 الا رظنف ةفياز وب تعطقناو هباكحأو
 ينأب ةورع حاصف ةوّرع وح جيس جزخو دبا تيوعف 5 يسفنب مار هللاو انأو ةورع هللأو

 ىلع هل دعقو ه1 > وبأ لاقف ىلتاق وهو منكألا هللأو انه نمار يبأ 0-7

 شارخ وبأ هيلع بئوف شار > ىبأ 0 وع للامم :ى1لا هي صو هش

 00 1 ةورعو نئارخ وأ اجو ةلك تمزهناو هرحس ةئرقلا تقلب ىتح هقتاع لبح ىلع هبرضف
 اهلضفي ي مص الاكنكو هلهأ ن < ةناتكو .ةلاع هلق ٠ نمو ءاخأ 1 شارذ

 ىلجإبأ مهلع قيقا بس # مهدقف اماف ينيل يي تدَةو

 لّخرلا يف قرع لخنالا
 نلااسألا داديع ايلا دانه 8 اظلم قرز طخ نم حار

 لقاعملا يسوقب تيم يي #« ةفبل ةيم نب ورمع ىلع ىئباف

 لزاعم فا ريغ مر « ممازحح بيط هوجولا ناسح

 لفاس 3 0 هامالو 6 ةردئة قلاب الا الق“ تلتف

 يبخاد وه يذلا 11 ءاملو # موس وفل تنامطأو ينوئما دقو

 لئاو نب بباك وأ داع رجأاك * هناف ينم حلصلا و> ري ناك ن ف
 «  لداللا يعذوالب مهفونأ * تعدجو <و بات ليذه 2

 دك مانزل ارق. 200010001010101. 1090ا_وتوتهوه ا / / , نسنومضتمه وح

 مضنم رعرعب رادب يسماف ارعاشناكف حالا اماو 1 5200 0 د 0 وبا اماو اولاق

 نمو هدير هتريشع نءموقب جركل ليدلا نب ىدبعنب دبع ينب دحا يدبعلا ينزنب ةيراسل ركذف

 كلذ يف حالا لاقف برح ممابو ليدلا نب ىدع نب دبع ينب نيب ناكو اوئمظ دق مهودح وف هعم

 منا راثلا سعرعب تنال «* ميز ىبانب ىراس كردعل

 مضب مهو عبرع 0006 رخص نبّةب واعم يتب تك رئ
 )5 ) مدآلا لحدقوةغبادك * رظو ف در ىلع مهقاست

 ُ ْ اذهوءداسف يدق ما حالصايف ' ىسل تنأ هلل وق س وماق ءارحلا هك دف ردك خارج )0(

 "حالص| اهدنب سيلف لح اذا دلل نا كلذ وهداسف ي اولي ذل[ ط الاخره بشل لاما ملثم رطشلا
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 ناعضوم مكو عب مو ٠ ل ام رظو فدر

 مولكلاب لئاقملا قرش اذا *# لنزع ريغ سراوف مهيار

 ايركلا ني ادوالاتله < يا تيتج عاب كلل
 امك يف »+ .طاسو يناحلا قوتي #* هوع كاف هلقع متذحأ

 امأو ( اولق ) ليذه نم ميت ونو و ءراثب اوكردي مل مهناو مهخأ ةرمم نب دوسالا ةيد ذخأ مهريعأ] ٠
 ورم م أادمأ نافةيىم نبنا.فسالا 2 جمهمأو (اولاق هلتاق مسيل ملو ور لّقو اناث نا.فسو دانح

 اوم ل امه شار 0 انغو ور# وا(لاقورث الام مزكاو موقلا رس ناكو ة هد رقلا

 ؟نينص ام ةنل-داف هتحاحل قاطناوك 1قحلج طظف:>|لاقو مهم خش ىلا| معقدف هموق لزم م قو

 لاق ت.هذدقو شارذوا ءادحف تقلطناو هياعتةلغاو

 مئاز ا الاب اف نا تدع 00 تدشن

 هموزخ 0 قبلا | مازخلاو مط 5 ءام ثللاو موال وكي ريغص تدب جودا

 9 ماوملال اه ًاتيفاوناد كاقاأس# ىناأ كن 3 خاد هل تااقو

 يم نة ور ]نع كه مات تالذخدو رمعوبا «(لاقو) ا اذا خمدو لح رلا خو لاشإ

 ت ورلو هراّس بأ ططاات 5 دع تدساتت سارح انأ اي ل تااقف هنا تعالي وهو شارذ ينأ 0

 لوقياشناوشار>وباوف « هلثق يق تكالتاق بلطاو كل ليال ا تنكواهللاو اما كتبا عم

 لياق هدم 7 ناو © قءلط ةمم 5 أت عاردقا يردعا

 لءلدع ا و 6 كلذو د ًاهال ةوىرع دعا ءارآ تلق

 ليج مما اي ىريص نكلو *# هدقف تيسانت نادم الف
 ليقعو كلام ءافص اعد *« انيق قرفت دق نا يماعت ما ْ

 ليقمو ال مف ان تاه 5 لازال يفا ربصلا يبا

 ليقث ىلع عطق يندواعب ان هءوضتدأ احيضلااماذايفاو

 ائيح ليدلا نب: يدع نب ةناشن يفب 0 ناك هناف شارذخ ين وذا تدنج ونا اماف ور< ودا (لاقر

 دانحهوخاهيلع حارف دانئ> هوخأ مف 0 هل تم هل أاوردغب ناب اوه مهنا مْ .صهدلا ند

 بد:>وأ ليقاف كناريح نم لجحر يفب رد لاقف كلام بدنح ونا هل لاقف مواك هب اذاو ةليل تاَذ

 21 ةراوج نيرخب 5-1 دقإ راوملا أذهام موقاي م م لاَقؤ ةنافن يفب ند هنأريح ينأ يتح

 نياق ترفام هللاوف اننولتس نايل 1 25 موأ اولاقف اذه لثع ضارعالا لهآ رواخأ 0

 و مكل ةساعم هذه [خككلَو ريخ الا يخأ بصي مل هنامما لاقف مينلا رأتلل كنا هللاو ىلغت تلا

 0 ظءام اودعاوبو نينعاظ أودع صاف قافد ل ناكو هب ردغلا ن* م موقلا ديربي 7

 ًادانِح ءاخأ بدع وبأ صا لس الل ضايحلا ادا اولز اذإ محبتي كل ا ذا اونتعاو ءاملا ىلإ
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 تس و سا ها م ا د ا 2 ا ل تس صح ص مم م حصص ص ع اس دل حم حس سم م دع ل مص ل همس

 كلب 'حراس اه رخآ يف تنأو اهلك م لاك .اع رع ف 3 لا

 ةيث ذولا دج كدعومو ارا وحن اهدر طاو 7 عمجاف كننع اوباغ اذاف ي ءراايف ةقرفتم اهكرتاو

 رخاجرخم قدح ينكمتو ينمظأ ف وع نب ب باك يفب نم و عاب مأ هأرصأل لاق هدالاب قارط ف

 000 ا دحأو ةلخعالا تناح ن نه ناعان ة هن كءدو يبحوت ع 00 ند 3 معط

 لبإ م لباهب تر : 2 8 مْ 2 هالق اجو بادو 3 ذؤاو ضاحلا موقلا نواف لاح رلا

 2 ا[ ةفظ مدن 220 0 اهانك رثتغاب دقنواوةيفدلب ]نع كأس لبإ تدرو انيزكتف

 سيح دقل هللاو لاق نمظلا راو ماا ر أ درو اذ! - نمظآ اهانكرت كتغاب نول وف هلهأ نع
 كردا يت 2-5 0 هولد حرطو ىلب أو ىلهأ س 12 ما يت- نالفاي 000 اج ىلها

 كالذيف بدنح وبا لاقف مهدعو تح موقلا

1 

| 

| 
ْ 

 مث يف رطش سعلا رودص * ىمقا عابز مال لوقا

 ديعل نمت وعد ءاعدلاتب 7 |

 م نط ' يح كارم يذبل «* اهوج دق بقالب يحو

 ميدالا ةرهاظف حالمأب * 5 ن دفس ىلإ ءايحاو

 مور !يذب سدلموقلاضءو نب يعورا مهو ي رشعم كنالوا

 ما ةيمرا لثم لاحر *# مهنم كانا توعدول كلانه :

 ظيقلارطم ميا و يمر اهدحاو عقولا ديدشلا باحسلا ةيمرالا

 ميدقلا مهرش ضع موعدي # املا مهريخ دللا لف 1 ١

 مي.غلانم جاجفلا لاسدقو # مهتم نا ريا لسي املا *

 مولكلان“ ريبعلا ضل هبا# ينيب نإ دانح ناك ةادغ

 هلهأ حارتسا كردا اذا ىذلا مينملا

 ناكوةديدش يوكش يكتشاف مؤشملا هن وعسل هموق ناكو سابو رش اذ بدح ونا ناكو اعيمح أولاق

 اوقات -اوهض رم نم بدن مدعو ادن ناَلَم هول ف ناي ونبهبتءقوفم طاح هللا ا ند راح هل

 اج وبا قافآ املف اع هراخل أوء.حف هموق ملك بذج و بأ ناك دقو هنأرما اولتقو هلاومأ

 فرءفهتنا نع هبو قش دقو ن ررلا لاسأ يتح يبكي ءاح مث كم مدق قى هلهأ نم جرد هضم

 لوبو حيصي لعجف ارش ديري هنأ سانلا
 هيكلاو يببكلا ىلع يبأ * هيراج ىلع بأ ؤرما يا
 1 ةرقعل سلول ناكماانك 8 بلغ انكب» تكله ولو

 11 نب ىلع مهشاجتساف ةعاز>و ركب ن ءانلخلا 2 جرخ 5 ند هتداح ىغتو هفاوط ند غرف املف



 كلذ ىف لاقو ايا.س مهرارذو مهمئاسأ ند يو ىلك م لتقف نايل | : 3

 نيسم ىزذ يف هللا دمحم © ىتم نايل وذ 0 دل

 نينالاب يئاوذلا نوبيشإ * ارعد تاك للا ىلع منكر

 رجاه لاق ىمسينثدح لاق يبدصالا ينحأ نبا ندحرلا دبع ينئدح لاق دمم نب مثاه ( ينرششاا 06
 لغواف نيهاس ملا عم ازغو هنع هللا يذر باط3لا نب رمع ل لن 0 شار> ا

 لجحرعناو هنبإىلا هقوش هيلا اكشو رمت يدب نيب سلاحف ةنيدملا نشارذ وبا مدقف ودعلا ضرايف 6 :

 كوقي أثناو هكروازغدقو ششارخ هنباريغ نيعمالو رصان هلق بي ملو هتوذا لتقو هلها ضرقنا دق ٠
 ديغبلا ًاننلاب كأي دقو « اشار ىنع غابم نمالا

 ني الاو اللا ال رابخالاب كنتأي , دقو

 دازل|نمدحاو ةورتو 0
 ديلولا ةقسس دقل ينابالزو ده كلك عمل

 ديرفلا هينيع عومد ناك # هيف "يش ال هءانا درف

 دوس -مأش || رار نملابح * 5 هقاغنودحبصأو

 ديهز هير دعب ر>ابم_ #لاريخ ب شارخ معافالأ ٠

 ديصإ الوزابالا بوضخ5 *« يود ربلا ءاغتباو تلداو ْ

 | الإ خيش تأ هل ناك نم وزي ال نأو هسبأ ىلا شارح لبش نأب هع هللا ىضر رمت بتكف لاق[ ٠
 ىع.صالا انثدح لاق ة ةمش نا رمع انثدح لاق يباوملا اصل قب! بوح (( قرح ( هل نذأي نأ دعاا

 نبا نع حاصلا نب ىلع انهذجت لاق دعس ىنأ نا 7 دنع انثدح لاق رصأ نب بييح ( قي ١

 ةديبع 1 لاق ذامد ناسغ 5 انثدح لاق ا لام نت مشاه ( 0 ( ا يلكلا 7

 كيعس بأ ةث ذف همع نع يمصالا ى أ نبا. نكرلا دع انثدح لاق مشاه اضن ) 0 0 : 3

 ش ءانأ مث همالسإ ن 0 شا رخ وأ مم 30006 لاق هباهحأ نع هنع ش *+فذالا ةباور يف ير كلا

 98 ام ىمع ينباي لاقف دعا ريغ مم ءاملاو شارخ > ينأب اولزنف احاحح اوهدق ن علا لهأ ن

 لا ىلع اب رقو انتمرب | وعد مث مكتاش اولكو ءاملا اودرف ةبرقو ةمربو ةاش هذه خ 5 ءام ان دنع

 _ املف انس 7 نخاع 05-5 لا #ه انتليل يف نيرئاسب ن :يعأو هللاو اولق اهذذأت يت

 رح هتشيف ارا لبقأ م * ىت:سا يح ليالا تحي ءاملا وحن ىعسو هتبرو ذخأ شارذ . 0

 1 امب مهءلعي ملو اولكو مكتاش اوخبطالاقو ءاملا مهاطعأ 00007 لبقأف مهلا ل نا

 لاقو هونقد يت> او>ربي يف توملايف شارخ وبا حبصاو اوحبسا ىت> ن واك أ, مهتاش ىلع اوتابف
 توملا لاعب وهو

 دجم لك علطت نانالا ىلع * تايلاغ اياملاو كردما
 دقف تاذ اقاس باعصالا ىلع # فنا ناعإ ةي> تكس كل

 اضرا لاقو
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 لضف تاذاقاس باحصالا ىلع * فنا نطب ةيح تكلها دنا
 نس هلع دام ىلإ © ىرصت نيب اودع تكر اف

 ال ةيس رك ناالول لاقو اديدثايضغ بذغف هرب هنع هللا ىكر باطلا نب 7 < غابق لاق

 هدوهج لذ مهدحأ فيضل لحدا نك قاف الإ 0 كلدب تيتكلو ادبا ناع فا ضل ال نأ

 ]| فيلاكادقلكي وهف هحضفياةعتب وأ نيدبهلاطإ هناك هءاع ردّشإل اع هلاطيودنم هش الودطخ بق

 ور نيذلار هلا 0 نعل هلماع خلات 356 3 هلّقو اءاس» الحر مهلعف ن ه كلذ كلش يَ ٠

 مطامعال ءاز> موسع ةبوقعل كلذ كعب مهدؤلو هند د م,هر رغد شار 1-0 ينإ

 «٠ ' وص 1

 قرطت نا بيز بيحاو ل بنيز يجدلا ُق تقارط الا

 * قرش اهلط نم بئيزو # ترس ىلا بيزا تبجحت #*

 يندملاب 5 يبأو ىاشملا نع رصنلالمر ملعملا ليل ءانغلا و ةميهرنتال رءشلا براقملا نم هضومع

 .مدك6 هبسنو ليلخ رابخا اجو

 ( ينري>ا) توصلا اذهريغ ةعنص هل فرعنال ل قم يؤول نب صاع ىنب ىلوه يك ور# نبليلخ وه |

 قدح لاق دعس ىبا نب هللا دنع امدح لاق هيورهم نب مس اقلا نب دم انثدح لاق ىلع نب نسحلا

 3 ناييدلا بدؤب ناكو ناليلخ بقابي م ءملا ليلخ ناك لاق ن سدح نإ لح نع ينخملا يار اعقلا ظ

 11 ا تروم دنع امو د تنك لاق هرض>ح ن٠ ينثدخ دحاو عضوه يف ءانغلا يراوملا |

 5 ىلا تفتلير مش لع ريغإ هللا ليد نع لضل ثيدحلا وط ىرتشي ن٠ سانلا نمو هيدب نيب

 اماع ددرب

 هلامحأ نيسال تبرق نأ * هلاياب باقلا اذه داتعا :

 | ىلا كقبسام هللاو لفت امم 3 تاقف كلام كليو لاقف يلا تفتلاف هلعف أمل ًأط رفم اكح تكحضف
 ا لاو ةيصلا ىلع ىتات ل و نارقلا 1 يدلا ىلع تا 'ىشىأ رظنا تاقمأ 2 اذه

 هللا ءاش نا كلذك 0 وير لاق هللا ليس نع كطل تدخلا وط يرتشزا نم كنطالا
 لذعلانب دمصلا دبع ىنثدح لاق دربملا ديزينب دم انثدح لاق نفحالاا نامام نب ىلع (ىنربخ ا(
 0011101000111 0ذ1]|101|0||11001ا]|]|]|]ز|]|] ]| ]| ١ رولا عا يدزالا لس نب ةبقع ىلع | 0 لدف مهفصنأو مهاقأو ءانغ سانلا نسحأ ملم ناليلخ ناك لاق

 هبهل ضرع هنا ملف اتكلم ًادوع يأرف ةنافتلا هم تناحو برش منهعم 3 000 هستحاف يناتعلا

 مهانغف ديو هب اعدف

 بذيام اهدنع مامسه * بيتك ياق يدزالا ةنبا

 ىنفف دارأ امل نإ نطففهب ضرع هنا نظ دقو أريغت» من ةيقع هحو 6 5: ةنافتلا هدم تناحو

 هرجح نه وعلا عضو غرف املف برشو ةيقع نع يرسف *# ايكوم زن زيهم ةشرق اب تازه الأ ه

 هيلع همكح زوي نمل الإ كلذ هوب دعب يتغيال هنا ثالث قالطلاب فاحو



 (.؛ة)

 7 نين وصلا نبذه هس جس

 بنيام اهدنع مامسم © بيئك ىلاق يدزالا ةنباي

 تايح 4ع 037 1 نا نا قو تاقف اومال دقلو

 ل باو 5 >ح #خ ىمهددحو يعاظع ىلب أ امنا

 تبيعلا 1 0 0 »+ اهاوه ي دنع د كتاقلإ هم 1

 كو ليش ديعمل ءاثغلاو هئع هللا ىذر قيدصلا 5| نب نرلا ديعل رعشلاو ديدملا نه هضورعأ

 هنع رصنبلا ير ٍِق رموتطاب لو ليقت فيفح كلام هيقو قحما نع رمصنملا ىرأ يف رصنخلاب

 ا تاياور ُُق هيدحوو 0 ىلا قحسأ ةيسابجل يلعولا يرو 2 ةبا.سلاب لدمهر فريقخ هيفو

 شددح 5 اما اذه لكَ اهالك كلام نين هيف نا نس و 0 دقو ني:> ىلا ا وسام ام

 ركذو ليقن ينا' ر> الا كلام نحل نا ىحي نب ىلعو يئاشطا ركذو حيرس نبال لمرلا فيفخ نا

 لوا البق: هيف كلامل نا ةناب نب ورمع رك ذو رصنيلا ىرحيف اقلطم احزه سيوطل هيف ناياشطا

 رخآ لق فضح مل

 امكحوم نعم 4 0 ان تر لا

 اهييغا ال يد 0 * 5 ةييش يي تأر

 اهحع ييشلاضعو *# اذسديق نبايلتلاقف

 اهمحو اهرظحي عملا ثديح لعب اط

 م رغب و اهدل عوف نبأ قدما ازكه ينارب

 يلعس سولا ىرخج ف رمصتةلاب ليش فيقخ ديم ءاثغااو تايقرلا نسل هشنلا اولا هم هضورع

 م مهارب ا 0 قحسا ن ع لو لق 5 سا وياهيفو

 لغشالو يأن كيني الواهاوس * ينم الو ناف ىهدلا ال اهب مهن

 لعص هْو>ٌو2 نوح اهففحم #23 ةيمج ثدك ”يحدأ هضرركح

 : كلا نبا نع يلع. ولاب لوأ ليقت 0 نال ءانغلاو ةراد 3 عقاسم 31 نمحرلا ديعل رعشلا

 م7 هيسلو ةراد نبا رابخ ازهعو

 ءاوكاوةزادات عئاتملا و ءلر نإ نمحرلا كديع وه لب ليقو ةراد نب عفاس» نب ن+رلا دبع وه

 / نب عقاسم نب 1 ايعودسأَو انهاه 0 ءانغ امج اههبرعش يفو رعاش اههالكو ةراد نإ مقابسملا

 ةلهاملا ه هكاوقأ دق مرضخش ماس امانه رات دع 1 ءانغ هرعش ضع ىفو 25 ًأرعاش ةراد

 ( نورسثعلاو يداحلا 5 يناغالا عمل
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 نبا وهومهوبا عناسو(١) مهدج ىلع باغ بقا ةرادو مالسالا ءارعش نف ناذه اماو مالسالاو

 سصالا يلكعاا ير وسلا سيح 0 نم رلا دبع هلوشب رعشلا اًةهورضم' نب ناليعسدف نب دعس نبا

 ذامذ. ناسع زا عد لاق يعا را دم نب ١ ئاه هريخ ) ليعلا ) اأو هل اعدب ناكو هلو

 ااا كلدعل و هيذحا دسأ اوك 10 لالو سيدو ىلكت هلا يروه لا د ا لاق ةديبع ينأ نع

 نإ مح رلا دع لاقذ سيح لوط دا لئقث ةراد نإ عقاسو 0 ء راا ديعل اهدي ناكو نااعااا

 ناكع موماع ضر#و 21 ىفب وسيم مقاسم

 . ' وص

 ىل ىلع ءاككلا لوط نم كينيما * يفا دقث مق« نيئيعلاب سمي نا
 ليشاآلو يأن ىل_الو اهاوس « يناا الو ناف ىهدلا ال اهب مهن
 لولا هؤعوم لوح اهفذحي ذل هي ثك يدا ةط.د

 لبذلاف ربللاف ءاقثءلا ةماشلا ىلع » تق رشأف مغموبا ود” سءشلامو
 لما ىلع تاازموب اهنم نسحأب

 لأ نه ةدوملا ىفام اونذك دقو

 لفن ادك اناكداك ئذك لع

 (؟) لمح نمو ىفههدلا تاب ىلع
 ليلا ذفاوثلاك ادجو روصو

 لجعتلا قدحلاو رغلا ايانثلا ثاوذ

 « بجاخحم ثاطو امو باس ادب

 أن

0 

9 

3 

0 

3 

 لذلاب ند.حم نيام ناو نط # ةميش مالا نءنع نآ كتئلو أ

37 

0 

3 

3 

03 

3 

2 

 امبرقو لمح بح لزأ نولوفي
 3 تدعو ينع تاعددش اذا

 وأ ل- + نباوز# رأمو

 ل ىهو سفنلا دودي انالك

 اهريغ بع نم سايلا ىليا ياو

 للا تمرلسلالا ليلا. ءانع نأ

 لصون« ىانااونوشاوااكر لهو + هيب اني لضولا كسمأ-

 لضفلا نم تسبب مول الوالا نه
 لدفلا ديز امد يف تدب نأ اذا

 لكع نم لئابقلا يف مم ٠ ىلع

 لق ٠ ذاب ل 0 الب رايس

 لقع الو يىروءسأاب دوأ يدر

 لزولا نامحلاب برحلاران دقوتو

 موعاسبالاو مالحالاىوذ ي

 نايف أل تدرع امإ اي اراب 1

 سعف 00 اعلا يذلا نأب

 لئن ملو لكع ىلبللا مان فكو

 ائَهلا يف لي طلاطع : يف حاس ذا

 ممحص ةممممسم م ل لل ب عدلا مس صصص ١ عمسسلاسا صح م ب مويه مس ١ ص

 نباب فورعءملا عفاس» نب ماس ةمح رب يف ةبيثق نبا لاق مهدوس لع بلغ بقا ةرادو هلوق )١(

 الام ن : ه رهثلا ٌةرادب ثم ىلا أمه :ال كاذب د ءويدس و قلبا يإ ند يو هلأ رادو ةراد

 لمح ن*دو ما ” 9” هوب دوس ا نتا يزال الأ يورو )ع

 اد 7-0 وما سماع

 #2 ني اا تا ف .

0 

 اة حيو سو

 :فضصحح كح



 ١ امس .- ٠ هوا فينا ٠ اا نايف المل سوا 5 ١ ١

 5 1 . 0 ومالا 00 1 00 20

 0 1 ١ : لس

 يا “ .

 ليقلا اهنيعأب ظ.غ نم طظحالت 18 اهناك "7 يداعأ درجو
 لهولا ىلعكولملاوبارض جاتلا يوذ

 لدا ةحرفملا ءاوفأك نعطو. * هرقتسم نع ماهلا ليزي برن 1
 لسالا الو فيثما عرفلابىهامو » مكلامدب سعقف يك م لع 1

 لعنلا نم ناوهلا مقو ىلع لذأ ©
 لحما نم سيت شاتعاوسانلاىلع# تدءلسو ءامءلا و ترظن دقف

 جس ور اودلاح لاحر بلع

 لغو نير بف عط نم ننقل هتامعا 1 اه كيفك دا اك أ يف نا 5
 لحكلالو قولخال ءاسن اونوكف » مكأب اورأث م من ناو

 ليثلاب لزاغملا اوعائباو لذلا ىلع ١ الدلو ىلأ اب تايئيدرلا اوعي :

 ليخلا ن ا هج نيو 8 ل ىفباقلا هدنع نماذيح الأ

 لدللا ين ه1 حارلا امكن دل م هل رف لك نءو ىشال وه ن )0

 لذيلاب 01 ”نإ نمو 0 هشدب ىأنلاثدحي مل يأننإ ند ,

 قركشلا ديساوبا , اند لاقا لرال| شوطا نايلس نب ىلع ناف هلئقمو روش ريخ اهأو |

 1 نب شيفأ نب رمش نب يروءسلا ينا لاق يفابب لا ور“ يأ نع بيبح نب دم انثدح لأ
 نب نوع نايئالملا ةفرق انإ ناويمو لال و ره لافلام 14 يلكملا شوقأ نب ثرحلا نبا

 بك نب ةيم ن ةانش نإ موزع نب ارضا لن نبا نأ ور بهو يلأ نب ةريه ن ةدمحا 1

 ديرب وأ ةلركلا نم جحا ديرب وهو ةيبامثلاب ىلع نب مال نب ةيراح ينب دحأ هلاخ هعمو يؤل نبا[

 مالغاي لاقذ يلهب انا ض يأ ثمار ءاا هل اولاقف ةئيدملاو لف نيد هوذلا مهنأ نورا ميزو ةنيدلا |

 ْ فيلا ىلأو م تانراق ديار كلذ الو اولاثث موض سمع لاقل دب رت مامطسلاام هللاوال اولاقف مط نفيا

 اورهف اوءدب هولثت اناث هدصقاف 3 يسرا )موس هل لن مال لدم ناكو مئاس وهو 6 دلنفلا

 ف رعإ مو بريه امإو هلثأ نع اوفكل) هوثع امإ قااعلا هلاخ | منو هلبإ تقرفتف هل ارتحل

 نذل ريخعا ناويم نب كلما دبع غلب و يد_هالا ربا و و لا عل اش يدب ىف هلبإ ضعب دوحول ةلئقلا ||

 ىلاو ةئبدملا ىلع هاموهو لهدا نب ماشه ه لاو قار ا ا وهو فنسوي نب جاجملا ىلا ا

 نإ اولعحو 0 دشأ هب ة أ دا اوذ>أإ أو كلذ يف اوغلاسو نوع ةلثق اوءلاعب نأ ةماعلا لماع ١

 ةرازف يف! ند زو ت او اروع 0 " هلل نأ اقلاع نائاعغ دالب يف يرومسلا م اثلاو هلمح مولع لدا

 3 مب يوزحلا ةماس لإ 0 هوذ>اف هيلع اوملوف انوع لتق يذلا ي اكملا اذه لاو نظأ

 ١ يبو رغا لبهسأ نب ماشه هب لاف مرنم هكلؤاؤ كش نبأ لاق ىلكملا اذه ةرازف وذنب هل ت تااقث ١

 | ىبب نا نور أ # زو هس ٍّش ندحسلا ىلا هءارف رش نا ىأو دايت جدلا لف دكا 1 لماع ا

 | ف 3 رك تنااواقو هداف هلق هودرعا راو نا عفاش يدييف نوغ لبإ ثفر ءاملق هوذخا ة رده 1

 موعم ناك نوكي نأ امإ هلئق نه فو ناك دقو دحجلو دب ل نأ ءام دش هوسبحو انوع تاق :

 عئاش لاقث هئم 7 وأ هايإ اهوعدوأ نوكي نأ 3 ةيسفل د 5 ىرول |

 سس طحت -ت - حوت زي 0و يِبصيصطط7ُ7ُُْْ7د روح 4#



 (ه؟)
 كسري ييييييررريريريرريريريربريريررريريريريريريريريريريريرررررريريريي يي يري ربي

 ملا ةفرق نباو ناعم ىماسف * ران نيا اوملعت نا كرس ناف
 مزاح وه نم فيسلاب اذ اولوذ »+ لدول كي رش ىلكع نحساا يفو

 متاض وهو ه4 فود انوع بوان نإ 9 و ةانح 1 هللا وف »*

 دححو نجدسلاو دو.قلا يف ىرو.ىا ىلع اوةيضو باطلا يف لد ىلع اوْلاف هلت نم اوفرعف

 يرو هدبق تلح يدحإ كفةالصلاب سانلا لغش دقو بطخي مامالاو عملا مو. ناك اماف نحسلا

 مامالا فرصناو ةرذا نه اراغ جوف ةرجلا و دصقف مم الص يف سانلاو نحسلا قوف نم 4سفم

 كو اولاقف هوعرا ريمالا مه لاقو مهاوبا اوةاَغو ةعابلا مناع ةئردملا لها لفش ةاللصلا : قم

 سرح مو نييأب الا انعم لسرا أولاقف كدجو نورك كنكف لدحر افلا م مح "اى لاَقف اندح وهعش

 حسصأف اةقاطهتليل نبع م يرخالا ةقلخا ريك ىسما اماف باطلا مهز :عآف ةلبالا لها نم ناوعاو

 ناب ة روش ىلع بارغلا اذاف ريطتف هلاهش نع باغ تبعأ ذأ يدك وه انيق ةديعلإ امرا مطق دقو

 هلاسف كلذ ههجويف اغا ر ىنادق وه اذاف امام اف ويضف هسفن يف ايش فاتعاف هقايو هشرر شنشني

 لاقف كموقرحز نم'يث كدنع لهدل لاقف يلها عا ةءونش دزانم بط نم لجر لاقتنا ن

 بارغلا نع هري و ةقايعلاو هريغ ىلع بفاذلايرو هنأ ريغ هلاح هيلع صقف انش كالذ نم لمس

 لاقف بلص.ي_س هشير حرطإ ةبابلا ىلع بارغلا ىارو لعفام لءف ىذلا اذه يوللا لاقف ةرحشلاو

 ىضم مث بضغت مث كترب>اف ينترب>ت_سا رجلا كيف لب يبللا لاقف رجلا كفي ىرومسلا

0 

 موقلا للا موقلا يج رادع نا هر ل ياو ح نافطغ دال, كرتو ةعاضق دالب , يقف زرتغاّ يح

 نه موزخم ينب اك دوش ع الا هلل دع هنقلودل نوباحيف نمللا نايعرلا نا ولا كتم

 وهو ةعاضق دال قلو مك دالب كرتف بلطف ةيان> ينحف ملا دهس ناآكو نعش دنع

 يرومسلا هلكساو مهلبإ رايخ نع هاد ود نالع ينيب ًايعار سا ئررمدلا انف راسن ال ةيسح ىلع

 لاقف ةقان ىلا هل راشاف بد> الا قراشإالئا امي بربذ ابكربل نهاحنا نع هلك اعاو كلذ ٠ نع

 اهب حاص مث الع بنو لفغ املف ةلفغلانيحتف ىراخنال هذه اهلضفت يتلا نم ريخ هذه يروحسلا

 يت>احر 3 ر :الايف هو. ءلطف هودقفواهودتف اوحب 2 اماف 0 الا 0 5 كالذو هب ريطت تدرخف |

 ند عسوأ ى هك امهلقتسا هف بقثلا 4م .شوأ ليج 3 ق داو وهو اهراس نع ردء> ناك اذا

 تفتلاو نادياح اهعا افرع املق هب ناعأب م و امف الم اراسف كك 2 قيرطلا نا انظف قيرطلا |

 0 4 اوف ع قار 5 ريغيفبقثلا 0 دقو أهميربعل 1 كااعلا دوو اههمامأ لا احلا ا اع

 يت> موقلا اهملتاقف بدح كر لزيف اهؤاز> اذهام بدح اللا هل لاقف مهقان ر عل نأ ره موقلا

 هلالض ن 4 رذتعي قريدملا|

 ليلد ريغب رح> اذج كلو.« ىرمسلاعزفالو زا 0

 /' أ املف اهماغلن 2 بكوكلا لعَم ا َُ ىلعو ةقاثلا تءاحو نيا 05 3 ةييقلا مهل هل 5

 ا ل كلذ يفو ليلا يف القوت يت> موقلا ه 6 1 د لا يروءسأا وشغل اوداك

: 
1 
1 
/ : 



 1 لاق سعف يف ن مع تَساأ يف نو تايح نإ دئاق ين ارث هبف لمحل ا أ ناك دقو ةلخلا برش ا 3

 1 ثددحعتو امحار ف ةعاس يرومسلا ثرل بهذو هناف رحال يدهو ب رمش هلادخ | 9 أريحأ | 3

 ( هر

 ٠ كلذ يف بدحأالا لاقو
 ليقص ديدنخلا ءام ند نك »* دا 0 يناعد ا

 ليمز ةاحلا ب نم رسال * دق ف سلا ىلع تدقق |امتننك ام

 انا يرومسلا لآ
 نيماد 0 الا ٠ نه جاد يف 00 دقو »+ ةنهر ىلبل 6-1 يو تو

 نيماغتإل 0 يفريخالو »# لصقم قاخ ا يدش نعت ساغو

 سراما نذلا ملال ياوطمو »2 ةودغ ينترصبأ ليل نأ ولو

 1 نسال نإ يذلا فوخا لاب امو تاوعأو نع لدم نكن

 الو ددرسبإ ناكف لكع لزانم اهفو اه مه تار 0 ةلخلاو خاضأ بن> ىلا يعو 0 ءا ردك مىللا 6 رة

 أ حودك اذاو ةحدكم هقاس ىلا اهدا طم ( لب ىلع 0 هادحوف دْئاف يف "كحل ىلا

 دقو يرومسلا هللاو اذه امدح لاقثهب ايانراف ءوخأ دا يأر 5 رظنف كلذب داخأ ربخأف ةبرط

 توق هاحرب رح آلا 2 هروظ ىلع اهدحأ دعقفا هيلع اموف هن رباصم ىلع اًهناف لم>ام هيقلعح

 هاعو هطنا تحب هروهظ ىلع ىذلا سأر طيض دقو نايات لاقو هرهط ىلع ىذلا يف جاف يرومسلا

 كل غلا ىلا تااقق ادينسعت_نااعيع 3 ايدانف هنالاعي ا هطنأ ت تحن هسا ر ل د

 : امهعنع نيل>رلا, لوؤشم وهو هتحذ يح هتبذج 0 هقنع ىف هتامح) رير# تءاش ١ الاق مككلمح

 ا هل>ر يقف ه قلق ازا رسب ءاحف امدحأ دش و امهنع ىل> هسالع نم تذارو ةدقعلا تيكحتسا ا

 ١ يرملا نايح نب نامع ىلا هب اقلطنا 3 ” هاطب رف ههجول رخف هقنخم ىرخالاو 00 آلا روادب وهو

 ىلا هعفدأ نأ ك6 ةفيلخلا ىلا هف 0 ك4 د رجا انحلو ةئيدملا ىلع هترامإيف اذهو

 ١ كريخا نداال ما انا كع لتاقأ ىردلالا تاو يناّتش ايي رولا لاذ هيلا عفدف نوع يا نا

 ١ نحيف نايح نبا هسح الو هلتقف هفنا عاش نا دارا اتاو يلكلاو كابإ يدونف هنم وندلا داراف |

 لاق هقدعو يهللا ر ا

 ءرئاَز انآ الو ينم“ تيا الف« .ءرجخاع نأ "ىذلا تيلا اهيا ل
 هءضصاسم:' ىلع 3 3 #* هر قاسو ىليل تقرط الأ

 مرد 1 يرخالانكت ناو * امن ىفبرفىليلا ع 90

 0 نعال يهللا فيعأ امو © نا ىتلا ريطلا قدبصأ امو

 رياطيو هشير لها :ذثذي * ةنا قوف اطقاس ابارغ تيار

 0 مسا م نيس نابو # يونلا نم بارتغاب بارغ لاف

 هراط كل نيب نيب نالابو * ةسو بارغلاب بارتغا ناكف

 ذئاف با نع“ اكلامدداخا ضرخم نسل ف ال



 ١ (ه4)

 , بيرغ قانولا دودشم ةلانر * اكلام ىليلخ ىنع غلبم 4

 تدش طشهزرذحلا يماح بايراو ن اكلامو امو امز> غلبم ن :

 كا ىل * جعنم ءارحصب تلاق يتلا | ب

 تبدصت نيءاسملا ماء_س يف اهل * نكي و مها ي 5 يف ا

 تدمع نإ دئاف ىنباي كرم

 4 أ يق قاد ري ىروءسلا لاقو

 تلعو يداوغلاءامتن وردقو نإ | 1 00

 تع ف امو

 تلي لعنلا يف تناك نا رفخإف © ةداوه ن م مف له 3

 5 هموق مذ ذي سدحلا ىف ىروعبلا لاو يضم ا هةر ثلا ا محزن مك ونبو

 اهبونذ اذام داقالا يف لئاست * ةباصع نيب دادحلا عمج دقل

 امبوحش داب موقلا م 3 ا تتاتعف مئلا امأ 1
 اهمولق تراطو ماوقأ #*خ ثدعر 0 اذا

 اميشو لكع نايشام ا 4 »* لكع ريغ نم ينال الأ

 اميطخ باوصلاىدهالو ري ل 1 بام || عرسال ةلق
00 3 

 امو.ك امملسا ينف 6 نو هءاروأيش عيطست ال بابل ا ىرب

 ران لعاب و ممدكك دم ننام اماه رتم لوع كل ناو

 ولف نيا قارمبلا لاقو

 : اهمامح موي لك وندي دغلا نم © ةماه تنا امنا ىليلب للعت

 00 وج ربيت مهنا بكرلاهحوأ ىليلب ردابو

 اضرأ لاقو

 امنودليحدقوامح رت فو

 قتردشي وأ اهنتجنال © ١
 ة:هرىلحروىلإ تقرط دقل

 يرس يذلالانخلل تهّسأ املف

 كا كل ل بالف
 ليس بع ا اخي الا

 يونأا طحشتناب يملساي نيلااق

 نمنأ اهنم حئأ ناف ةمظع ىذ

 لب رط وهو طا لاقو

 نيا "نب

« 

 1 ا لا

 ام الك مذ 1 املع ضيب

 اهماملالا نحسلا يف ينعار اه

 اهماوقو امسح ىلياب هييش

 ام,ماظع يلس نيح ياظع ىله و

 ليش 0 دودشم ا

 ليقع ديربام انيب نكلو
 ليبس كلف ىرخالا نكت ناو

5 

1 
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 ايفايفاامؤنن الا ضرالا اب

 (يفاضتلا اع ىتح انقاخم

 * تفجدق ضيبأنباوينا رث ملا
 ## اندشأ تش نيديح نم نادر ُْط

 ايلايتحاو 0 ُْق ينال الو نإ 0 6م م ُِق هنا امو

 ايداح ليال .صلاءوضناك دقو و ىءسلو ىقسإ لحذا هلا تاقو

 ايلاع نوماع ح.يصت مل يه نئا * ًابرش. كباكرتقالدقل يرمعا ١
 ا.يلع ردش مل انسح نا 0 اوي ذخالا:دشأ ه يخا ناورمو لدبب 'يط تذخاو ظ 2

 يملا نايبك رعجالاوب هاذي ان اناكوا مب مكين اذ هع يت> انع اولذ نحلو نوسوع ن#يأو' 3

 لو هيلا نايطا يح هطس 2 هاقسف هيلا ثدحعتو عار ىلإ 5 ناو ىلع لاط الو امهقزر وهف 3

 6 ءاحف هيلا 0 0 يعارلا قاطناف ه ا الاف مايالا نيب ها 3 هف رعل هنأ هرعشلا 0 ١

 اوفاطأ يتح رعشب ملف هندحو هاقس لمي ناك م يعارلا ىلا ناورم ءاج اذا تح 0 باطلا

 لد يذلا يطعاف ةنيدملا ىلع كلما دبع نب ديلولا لماع اضبا نايح نب نامع هب اوناو هوذ_>اف هب

 ل نم يماسإ ن م درس كلذ غلبف ىملس ةيضه ىلا يو لك لديهم 01و هلقو هلعح هيلع ,

 هلهأب ؛ لح َنح ءادحف براطا قسافلا اذه ل ند لمعلا 5 درا 0 52 دق لاقف

 لاجرلا جر خيلف را ظ: ناك اذاف ثدم 1 ىف ل مكنا مو لاو 1 . تالله حمو ةضطا كلت لفسا 0

 ىلا اونا را اذاف ةحاحلا بالطو بايقلا ىلا ماا كلذ 4 اذا هناف ءاسنلا اولخلو توبيبلا ن ما

 نا ءامنلا سمأ دقو ديلا ه ةق لا ردحناف مهن لغشل كلذ نولعشب معا لديهم نظف امايا مط

 اعا نه ا.هلاسف هل ناتثبا دسلا ةبق قفوةشار نهداو هئمعطاف مم 5 هناق لحر مكيلا ردنا 1

 امها رد لعجف اك نبا ىلإ منسح لاف مان ريخا اهوبا حار املف فرصنا م هاتمعطا و هانريخاف 3

 ةرااهذه 6 انا اذا ءانهدن الو هايلفأ هيتابال خيشلا لاقف هاتئهدو هاتلفو هسار اتاسغو ناهطا يح

 اذ>وههحو ىلع ةفيطقلا القاف هياع انددش اذا مْ ةفيطقلال مخي اديور سمن اذا هتمل لصخ ادقعاو

 اوناكيذلا تقولا ىلق مهلاحر ىلا اوركف هباححسا هل عمتجاو اتلعفف اهكيلا هب ادق هثارو نم هرعشب

 ل 7-5 تااقف هلقو نايح نب ناَعَع ََك هوعق دو هواعب رو هيلع اودنثو امنوا

 ل 0 0 نهو * كلام ا 1 ام ةوعد اعد

 مشمشغتارتلابالطموقلا نم * ةظيفح نبا نم سبق يفناكاما

 مدلاب لياكت ال نكلو ءاوب ه هبنكيمل 'يرماب ارب> لتقيف :
 ةرادنب ملاس م نبا ةراد نب نمحرلا ديعلاق املو (لاق ) دحا هبي أ هوعزتنل كلام لاي اعد ناكو ألا
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 يرازفلاليمزهلتق َنيح لاس ف و رعمنب ترمكلا نم ابراحن سعقف ىنب ىلع الكع ضحي ةديصقلا هذه
 هلوق لاقف يسعقفلا فورعم نب تكلا ضرتعاف

 اممحاةرادنبلاقامفيسلا احم * هناف جاحضلا هيف اورئكت الف

 نم رلا دنعلاقف

 لكع نم لئابقلا ىنع ةلغاغم * نغليف تضرع اما اك أر انف

 قيام ب رحلاوتادشلايفو شرق #تاجامو فاصقلاا,مع اسمح تاج

 لغت؟ٌوامد تناك دقف سكوب * مهءامد ىسعقفلا عاب كيب ناف

 لمع الو ىروه.سلاب دوق اط © نكيلو ل اكعلبللا مانت فيكو

 لغو نموللذَن هنانقلا فورح * امتحن ا.هداكاف هللا يعر

 لعتلان منا ل رع لالا هن هك لف انف انسخ اكو

 لديكلل و قولخلل اياغب اونوكف © مكحأب نا م مت ناف

 ليتلا,لزاغملا اوعاناو رولا ىلع# اودعقاو لحلا/تانثيدرلا اوعسبو

 لبت الب لبتويلاقالب ليتق * سمقف مجم تناكيذلا ناف
 لز1ا يطحلاب ب 0 ليلا طغى قحيس الف

 شاحت_ساف لكع دالب مدق يتح ناسار> نم لحما ناسا رخب يروءىلا اخا اكلام هل وق حلبا املف

 سعقف ند 10 9 دوف هلا نوياطي دسا ينب نيرو او 1 ُ

 ةدعس نبا لجرلا ل 11 عيبا اه رقو هدسج اوكرتوسأرلاب اويهذو هسأر اوزحو هولتقف

 كلذ يف نهرلا دبع لاف هم د يه هعم تناك يتلا 1 رملاو

 هلدح نم ًاسعقف تلاس اله « هل 2 ال سعقف لتقل ام

 هلمعا يسقفلام اذاادرف # هلمح يمعتف نعيش ال

 *  هلقصوهمس دق هفيس * هلتقيش التاق نيقلي ال #*

 ا نم رلا دنع لاقو

 شلا ءارك# ملا ىلا ام
 اهع النو .ةرظن دعس نبا نظن

 الاجف بارسلا عمل دقو ًارظن *
 الاخ ىطملاو ك,رحصل تناك #

 ْ الالظو ةنجو ةادعلا ضع * عفاي دوط قوف نم عقارات

 5 * الاطب افلح“ نيبال * ىرأ دقو لوملا بلط ينتريع
 : ١ قداح ا اعيض #* ير لهةدعسنإاايكفنلرظناف

 الاه تكلا َق ةيركلا ناك لغزو كيبكلاو ةدعس لاضوا

 ١ كلذ يف نمحرلا دبع لاقو
 سمعقف نها ع دق لكع نيطايش * تد.صاو اماثل يلكت محبصأ

 س.«سعءانجو لالا داوس يف هب # تصلق مث ىذق دقام كلام ىف
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 سرمو رمت برغ ةلا# © اهنكو قداث ىلعإب تحضأف +

 2 ام ةريزجلابةراد ن نمحرلا د.عب ترفظ دس ين نأشفخالا' ناماسنإب 0

 هنلا ندحيو انحدع نأ هيلع اندخاكو هولتشال مهضعل لاق هل_تيف اوسماوتو مهئانغو مهس ن

 هب رعضف هلفتغا هن هنادعرم هضع دق ممم الحر نإ مل 3 كلذ ىلع أومزهف هنا نس فاسام ةحدع وحمف

 كلذ يف لاقو هلّدقُث هفيسإ

 لش ال انانك نأ تمحزو * انيس ةريزجلا ةراد نا لتقف

 مدقتملا ت تيبلا نأ وو دقو ناملس نب ىلع لاق

 امج ةراد نب |لاقام_فيسلا احم © هناف جاحضلا هيف اورثكت الف

 ىزكسلا اذكهو دسا ىنب نم وهو ةراد نبا لتق رعشلا أذل

 1 سس وح ا
 انهض :تاقاو اضع تلاعف 5 يذش نويدلاو فورا تشام

 اضرقلا تزكشف ض ره تدان **اضرقلا كتولذأ ىروزا تلا

 يطسولابللمر ةنان نب وردعا ءانغلاو جاحملا نب ةيؤرل رعشلا

 مد هيلو هور ا جم

 أ ةمادق نب كلام 0 مدح وأ وهو ةقينح 0 ةيؤر ب هللا ديع جاحملا مسأو جاحعلا نإ ةبؤر وه

 ممتاحصفو مالسالا زاحر ن م نا ةاتمادبز نب دعس نب كلام نب فوعت كرا ةفانآ

 تاموسابعلا ىنب وةيما ىنب حدم نيتلودلا يرضخ نم وهوةرصبلا لزن مهنمنيمدقملا نيروك ذملاو

 امامإ هن وام وهرعشب نوحتحيو هب نودي اوناكو ةغللا لهاهوحو هنع ذخا دقو روضنملا مايا يف
 | هل ظفالاو رامع نب دمحاو يرهوجلا زيزءلا دنع نب دمحا ينريخا جاحعلا باو فاحملا ابا ىتكيو

 يلام تك اف بعت ت اضلرب ينادح لاق ديزي نب دالخ انثدح لاق ةبش نب رمع انثدح لاق
 اورمع مع ابأأي لاقف ةم الع ناكوديزي 7 لاق ىعيضلا ةرنعنب لدش انب يم ذا ءالعلانب و ينأ عم

 50 ةيؤرل هللاو هل تاقف شنوب لاق انحالو وهام ردب مف همسأ نع ةيؤر تلأس يفأ ترعبشأ

 برضف لاق ةبؤرو ةبورو ةبورو ةيورو ةبور تنأ ف رعتفأ ةيوكر مالغ انأو ناثدع نب دسعم نم

 0 امم يف يَ كنا ينريس ام ورمع را ىف لاق ساو كاف يذل ماكنت اه ام بهذو هتلغل

 يورو لفل نعم 00 ةعاس يلو لسلك كرو ل زر رامج

 كلذ ضع يف دشناو لاق حدقلا تعش ةيؤرلاو ةجاحلا

 (١)اماين يبورموقلامهافلاف #2 سم نب مع مك اما 5

 ظ هأ عجولاو نسل محن نيذلا مهو فؤر موقو

 001 111 01 1 1 1 2 1 مكس 2 و ده اعطت دهام ص صك مصب 7 هج 72 هج ص ص ص مس م ا ل ما هو تن سل“

 ( نورمشعلاو يداحلا ب يناغالا ا



 (ةذذ ٠ 0 5 ْ

 ىزورملا نيعا نب دم نب حي ينثدح لاق دعس يبا نب هللا دبع ين ”د> لاق رامع نبا ( ينثثدح )

 ١' ةلدجلح وبا قرخأ ءوحب ركذف“ ورم انآو 20 لاق ةديبع وبا ىنثدح لاق
 ناكام ال لاق ةبّؤر نم حصفا طق اسرع تيار له سن ويل تاقلاق مالس نب دمحم نعيىلإ هباتك

 قىراما ناطيكا مالك كل فرحزا يت* تح يلا لاق هئم حصفأ نانذع نب دعم

 هي لعهللا ىلص هللا لوسر نع 1 0 ثردحلا جادحعلا 0 ةؤر يور دقو كدا قف : يف غلب دوق بشلا

 1 نب د# نب هللا د.ع انثدح لاق يناتحسلا دواد يلا نإ ' هللا د.ع يثربخا اًضيا هوبا ه ماورولضإو

 نع بسبح نإ 50 مهار | ن دمحم اكايكع لاق يرهزلا 0 وعل انثدخ لاق دالؤ

 ريعان تدعمنا لاق 2 ء جاحملا 0 ةيور

 تلقتساو ءالا 00 ان تلعلا يذلا هلل دجلا #2

 تلا لادجلاب املع نمو * تيغت امو ضرالا هنذا

 * تقوملا مويل سانلا ثعابلا
 نبان 6ع ىره وذا زيزعلا ددع 34 لمع ) و ( تا 1 مورب 8 مكون كا دهشأ 00 لاق

 جاجمعلا نب ة ةيؤر نع بدم لإ ساو انثدح لاق باب نب جاجحلال 1 ن 2. ىنأ 0ع يبا ن ع ةيش

 ودحم داحو رفس يف مس و هيلع هللا ىلع ى يلا عم انك لاق ةربره ينأ نع ءامعلا يأ نع

 كت لايخو ينل لايخ * امقس اجاهف نالاي 1-1: قاط

 1 اعكو ةاد# اقاس # 0 ةيشخ كي رت تدماق

 هللا ديع انثدح لاق عكو 3 ا 5 ) 50 5 الو مع سو هيلع هللا يد

 لاقس نءجاجعلا نب ةيؤر 12 لا دادلخا ةديع ينأ ع يرد ع نب لى .٠ نع 88

 لاقيناركلا دعس نب دم انثدح لاق يمع ينربخ اماملعلا م ب اوك للم دبع انا توم
 وبا ىلا ثعل لاق جادعلا نبا5 ةيؤر 0 دم مع ينأ ن ع نام وبا ادام الو مكاح وبا ا

 كيلع ع اللف نكاكلا لاقف اعز> ينم م يار هن ةئلع تلج 5 املك مشاه ينب : ىلا ةقالثخلا ات تضف اب سم

 لقا اغا لاق سانلا ل كلن ينغأب هبال كف مو لاق كفالات تالف كسل 'ظ يذلا عزجلا ازهام

 مث اكحاض هئاساج ىلع ليقاف التلق اسأب ىرت لهف لاق ال تلق مهنم 2 تق ديريو يناناقي م

 كدشناو تاقف# قرتخملاى واخ قامحالا اق وكل وقيندشن لاق مْ انن ص>ر دقف جاحعلا نبا امالاق

 هنديشتاف تاه لاق هنم قتيح| هللا كحلصأ

 * املا نفاس ارا! دقحأ

 هنديشتاف اف تاه لاق امه نسحا كدشناو ل والا كتلك تاه لاق

 هماوبعو كغ شيحتسا و ان 4همدهو اقددؤ ىئابب أَو 8

 همحلا تاع نأ امل ناورم 2+ ةمسق و هعمج 00 +

 همم 2 قف هناخو

 55-2 يبيبتتبتبتُتظتلتُلتتلل 222ج 20200 2 تيت ا لا ل ا ل يل ل ا ا



 كاتم

 هيدشناف تأه لاق هئم نس 3 تلق قامعالا ماقو يندشناو اذه عد لاق

 اتينيذازردلا نكر تدشو # سب ل تعفر

 اب شي رقنم نيمرك الا يف : 1 :
 هيدشناف هنع كتلاسام تاه لاقأ]

 هراسي ىنعو نيدءلا ىلع * ءراطقل نم رخل فاعلا كاك ْ

 هرارق ىف كللملا رقأ يتح * هراث لطص. ال ارمثشم

 2 ىلع ناورص رفو

 هتدشناف هريغاتيش دشنت الو هداشناب كترمأو هل كتوعدام تاه كحيو لاق
 ' * قدم دومل# ديماللا يعرب # ىلوق ىلا ترص اماف #*# قرتخلا ىواخ قامحالا متاقو 0

 أ ليدنع ءيحو(لاق) قدملا دوءاملا كلذ انا كبسح لاق مث * رفاخلا تءاصتسا ام دشل هللا كلتاق لاق

 ا كل ناو ة ةهوفشم لاومالاو انك | كنان يور اب سم وبا لاقف يدي نيب عضوف لام هيف

 0 ايد !!تذخًافةبؤر (لاق) ةدسالا كرد لغح الف بتآسم قزطا ىهدلاو الوعم انو

 |! يناركلا(لاق) قأريغو يريغ مالكلا اذه فرعي اد نأ تدتط امو هلم حصفأ اي ًاسحعأ تت 0

 لوعأالن م يتابع وذ امو * ىلايع ههفشي كاملا داكو
 ىنثدح لاقبوبا ن.مهار 0 ديزي نب دمحم ينثدح لاق يدل ناولس نب ىلع ( ينربخا )

 5ك :>او دنم بانا هللاو وه لاقث 2 د رآفلا لك 7 ةيور ناك لاف أ

 0 21 دع (يرخ )نظل بالو ربلا ىتن الا رافلا لك أ, لهو رذقلا ناك ان ياؤللا مكجاج دو

 ثعب ةفالخلا كلملا دع نب دملولا ىلو ال 0 0 يبا نع متاح وبا انندح لاق ديرد نبا

 ماع يف انجورخ ناكو (لاق) سيدارفلا بار ارد ىت> لامثشلا انامقتساف هاقلنل يبأ ع + جاححلا 5

 ا ارت ع ١ ال ااا مث تقئاف ةأيكلانم ني 1 كاد ىلدا 00 بصخم

| 

 0 دشناو هياع ينأ اذا ههفشو ءانالا ُق ام فتشا لاقي ةصاخ ينادنانشالا ناهع وبأ

 ا

 د يي دكتكن
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 ْ ةحلك قمار ١ صا ةلزو طظياع نو بطوو جف ر# لا ان يدهأف ما انملا صضعإ ان قىد-ار الآ 1

 0 رخ ريغل محللا انلغعتا هانأ غلب اذا َىَد هدب نلاَو نمللا هيلع انرر 1 انار 1 لجلا انمطقف ةيشوح

 2 رودلا نماس اكل 241 نمهلو اناكف ري انم> 1 يتح ناحشر: يأبر ةذاط لل ا 0 تب رش

 | 2 لع درأ ولا ليقافانا ميلا ٠ 3 ل ند هل ند ند 3 ناكف هيلع نيعنال نأ اندوعتساف اريرح

 | انقل 2 4 الف رلظأ ينا لاق سانااضا لع 3 هاقشلا ادقع نيذه لذ نوكت الأ كليو هل لاقف

 اناف اكتاعطقماكف:ءتنغاام اكيلع ىلكلك تءضو الا و جاجعلا م ا ىنب اب لاقف ريرج كلذ دعب

 ريخلا 0 (دقو) هلو 0 دا هلق | 94 ند ا 0 4ع 3 'يشانعهغابام هللاوال

 ين ادملا نعزا رآلاثرحلا 25 دما ينادح لاق هنو روم نب م.اقلا ندهم اند لاق لع نسحلا

 جاجسلايأرا راملفري ا رمش نب كالملا دع دنع ا يلكلا نالف نب حور لاقلاق

 ةرزد>اااب جاحعلا لاو هد فلكاعاعتم عفش كنَع ناقيل ةلمل كل تروس ل هللاوهل لاق مت هيلع لقا
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 ريرج يلا ترذتعاام: دشل لجرهللاق جرذ املف عضو فاخحيو رذتعبي لمء>وكغابامتاءفام هللأو ظ

 انئدح لاقين هوه زيزملادبع نب دمحا (ينربخا) تحلسل حالا الا ين.فنيال هناتملعولللاو لاق
 ةحول تيشاملاقن وع نبا نع رضخا نب ناماس نع ءكاراقألا 0 نب دما نع ةيشنبر مج ظ

 ورشا )طق م غدم فرح امهرعش ىف هيسأل الو هل دوب و ةباور ةحولب الا ىرصللا نيكل

 سنويل ليق لاق همح نع ىمسألا يخأ نب نميلا دش 0 ل عد

 انا ديصقلا لهأ نم ا * لاقف زاحرلا نعن ملو لهل ليقف ةبؤرو جاجعلا لاق سانلا ر ا

 تدب قئام نم ووو # رش هلالا نيدلا ريح دق # جادعلا لاق دق هرعشا هدوجأف و |

 ةفيلخ وبأ ( ينرب>أ ) اهزيجار أ ةماعكلذكو ةبوصنم اهلك تناك اه ءةاوقتقلطأ ولوىفاوقلا ةفوقوم

 ةبقر ىلا دعش انكالاق رينق نب مكحلاو ىراصنالا ديز ينأ نع مالا نب دمع ن نع يللا هباتك يف

 000 نا ىلع ردقت ٍظ زوجت اب ترمو قبرطلا انءطف 0 انم.:حاف مك ىبب ةمححو ف ةعما 3

 حافلا نع هوو كام ايفر قب
 ايفون ةحئاز تلقأ ذإ © اهقيرظ نع ٌروجعا حت

 * اهقيدص نم يوحلاا اق ابعد

 لاق ةيش نب رمع انثدح الاق رامعنب هللا ديبع نب دحأو يرهولا' زيزعلا دينا ديححأ (ينبخأ)

 ناكن ربهيلعو قوسلا جاحعلانب ةيؤور لذد لاق يودتلا يراصنالا سوا 0 هي انثدح |

 دما موذصمايهب نوحيصيو هناكد ريف لخنلا كوش نوزرغيو هبزوئيعي ناييصلا 00 محا ظ

 الشرف قوسلا لود نيبو نسب اولاح دق نايبصلا ناف ةعزولا يعم 0 لاقؤ ياو ! ىلا ءاحف

 لوش وهو نايدصلا ىلع دشف اناوعأ 0 0

 مت يتب نم دمج روعأ * موذرلاب كمأ ىلع يحنأ ظ
 5 « موكلا ايالخ نايلأ بارع 7

 نيملاظلا راد اولخد لاق مه نيأ طرعشلا هل لاقف ةفراي_ىلا يف اراد اولخدف هيدي نيب ن. :
 ثرحلا نب د ركذو ةردلا قوس ةفرام بط يفىمو ةبكر لوقل نالالا 00 د 0

 نأ لاَقف ءارعشلا اهف ةقلح ىلا ساحف ةئيدملا لع نم زجحار ةرصيلا مدق لاق ينئادملا نع زار أ َ

 لوف ىذا 0 ا[ رحسرأ ا
 عورذ ديعسو عب ناورم # علم دستلبو ىلع ناو سم

 تعم ةرصيلا تيلف جاحملا نم زجرا ان ال هللاو د ادي زحرلايف ي>| نه تمار نا تددو

 لبقأف لجرلا كفصنا دق لاقف هساىلع ةبءور لّقأف هعمةبؤر هئباو رضاح جاحعلأو لاق هو نب ظ

 دقو فيكو لاقف كتدرا الو كتينءام يندملا هللاقف كلذب ينكي ناكو ليوطلا هللا دبع انأ يريغ |

 ةياور ود يغب 7 ا هلو ءا ينكل لاق تعاعام .لاق او جاحت اندلا يفامو اق ف تفتح

 ا رج ص جر ع سم و ل م يوما جي ع - ممم ل هو ري يجتمع حوو حاس
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 ١ ىلع يدراطعلا دمحم نب مهاربأ وانا 0 تودع ساو, نع مالسنب 6-0 هباتك يف حلا

 كلوقك هللاو تحبصأ ى ١ نبادل لاف رمسأ هناك اني جر هبوور

 ارب الا ا هنع طقاس * ا الا نيب دودقملا زركلاك

 رخالا لاقاك فاحيلا ابااي تحبصا لب تاقف ًاتقام كال تازام حون نإاي هللاو ةب*ور هللاقف

 انيجيلالسو ًاصخانطب ند # | رطلا ىتاو ةيفترو نيقبأف

 : لدقف ا ىلعنب ناماس باب ىلع ةباور فكوو مالاس 9 (لاق) كتتحاح تاه لاقو كدضذف

 سلبا ىلع نوللا لزيمو 2 526 00

 ا يف ةدنق نب 2 ور ,ر دشن |لاق 1 2 مر 20

 ريمالا ا ىندا لاقف 00 هتلمح قاححلا اأ اي تا طخ هل لات + اهكو نءشو ىتش نيو

 ١ نمر لادبع نع مالسنب . دمحم نعملا هاك قش ن1 ىنربذلا ) بج مك كل هي 2

 | درتلابن وعلي اودي ةضرأ ىلا ةبؤرب ىئقثلا هللاددع نب نيهاش جرذ لاقي ملا ةمقلع نع دم نبا

 4 نا را
 عققل اهءامك ةنات> * اومفرافزاول اءايتوخا اي

 عبرالاو اهتالمث ام ردأل

 || هيورو+ نب مس مءاقلانب دم ىنثدح لاق ىلعنب نسا 0 ماعلعلا مدقو اهانقرو انكجشم لإ

 لاق دواد ن , بوقعا ن هاا نع كلام نب هللأ دنع نب دم نع دعس يلأ نإ هللأ دنع انثدح لاق

 تاقف مويلا ةحاصفلاو ةغالاو رعشلا انفد هللا دبع ابأ اب ىل لاقف ةرصبلاب امو دمحا نب ليلخلا ثيقا
 ةيؤر ةزانح نم تفرصنا:نيح اذه لاق كاذ فكو

 سس وص
 رطملاو حيرلايفاوس سينالا دعب * اهريغ روباخايرقب تفع رود

 ريغلاو ىهدلا ف رص كلذفاشحو : * اهنك اسناك نمت كراد سمت نإ

 رقيلا اقنلا ناثك نيب اهناك *« اهشارث ضب اب لحم دقو

 نبال ءانغلاو بربح نب دم نعو يموطلا نع ي ركلا كلذ يور قيقجلا ينأ نب عِسرال رعشلا

 دشن هؤادّتياروهشثم توص وهو ورمح ن ء يطول ل وأ ليقت فيف> زر<

 م نيل أ نإ عيبرا رابخأ جم
 4 .نا رح نب نوره 0 نم دوهبلا ءارعش ن نم عييرل ناك

 ريضنلا ينب لوجو 31 يشايبلا 1 نإ 0 ةسايرو ع ةظيرت يف ةساير تا



 كارشا
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 ْ ىنأنب هللا دبع انثدج اق ىاهملا رصن نب بيبح نب دممو يم ( ينربخأ ) 3 نب ماش نو
 راجالانب نزام ين هليوم ىماوم قف نسا :”دح لاق يراصنالان هما ن دمحم يندد لاق دهس

 القل قيقحلا ىنأ نب عِرلا هقحلف عاقنيق ينب قوس ديرب ىناي ذلا ةفانا لأ لا 0 الأ نع

 لوي ًاعناف هتقان ةغباتلاب 0 ظع اقوس تناكو ةحضلا ام.سق وسلا ىلع افرشأ اءاف 20

 لاقف عيبراي يتنأ قيقحلا ىنا نب عيرال لاق مث * يتاحار تاوصالا نم لاه 10

 «تبذتجالاط وابا هبنمنأالول «لاقمن طقمويلاك تأ ارامةغبانلالاقف# قاخ تسجوأ اماذإ اوم رفنلاو#

 , *تفمتشأو ماط .الايف سيلا ت ام دق * ةغانلال اقف قبل 7 ارىفإ و مامزلا يف م لاقف عبر اب ا 0

 دمحأ ( انثدح) سانلا رعشأ عيبراي تنأ ةفبانلا لاقف *قاط اهنأ ول اهلهانم ىلإ * لاقق عبر اي زجا
 لاق يعازملا ينئدح لاق ةبشنب رمح انئدح الاق يديزيلا سابعلا نبا دعو يرهوبلا زيزعلا دبع نب
 ' نامعنب نابأ يلإ تيسلع اهل لاقدسبأ نع دانزلا يأ نب ,| انيدخ لاق ىريبزلا دقت نب ديعس ينثدح

 قيقحلا ينأ ن ١ تباأب لثع ةتفتساال]

 مرخ“ نمت يموق مرح نمش »* أرفلا نحر تييحأو تي

 ملو اودعتي مل مد# حلا اوعاطا يعوق نا ولف

 ءدلا لها سكم ١" قدح 5 » اولا اوعاطا يموق نكلو

 مريب مل مالا ريشتناو مكياملا يارب 5 يدوأف

 | نماموق بتاعي قيقا يبا نب عيب رلا لاق لاق ةدبعيلا نع ذاع. انئدح لاق يعازخلا دم نب مشاه(ينربخأ)

 50 هنيبو مم 'ىش يف راصنالا

 مغرم ةريشعلا يففناب وباو « موكلمو اولازءاقنعلا ينب تيار

 متامو قوقع نم امو دبالف * اوشبنإو كاذلمدتت اولتشناف

 مطحي ضرالا مشغيامدرباط * ةيزهبوب ؤوشسارلاقيوفانإو
 أ وص

 يبجاح الا سءشلا الو * ًاملاط مجتلايرأال يموقلايالأ
 نيرذ 0 3 * اهدوعتا افقلا فاخ يتب زعم

 نانا رغ ناريمألا لعنوكا * يرادقو نهرا رسا ىلع نيما

 نيل لحما ىتأيال نمطلا عم * اط ومجادح نم ريخ توما
 نايانهرارسا ىلع نيما هلوقو هالكتفرخلا خيشلاعمنو ا ملا ةيرعلا .ليزطظلا نينو نع

 جادحلاو نهرضاالىنال هيف يننهرب كلذ لبق نك !مناعفيو نهرارس اب يدي نيب نئدحي نرصءاسألا
 | لئقثلا فيفَح نمهنل ودكم لهالءانغلاو يلكلاب انج نب ريهزل رعشلا ءاسنلا بك نم نم بك ىمجدحلاو

 ىلعس ولاب لة: ينان نين هو شدح و يماشطا نع يلع ولاب لوالا

 مر تروولسسل

 ش
1/ 
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 ١ لا يس ب
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 م ا بانج+ نب ريهز 5 .--

 1 أ تاكو نرد 000 ا ةعاضق ا 2 3 نارا نب تاكا

 | هرمت لم نمدحاوهوهاو زغيفةءيقنلا نوميم ارفظماعاحش ناكو مهو رح ىف مهدئاقو بلك ىنب ديس

 | ريهزدلو نم ىثك | ءارمشلانمدلو مالسالاوةيلهالا يف رعاشدجوب ملو هتاتق تح افرص رخلا برشف ||
 | بيس ناك ينارءالانبا لاقىملاعت هللاءاش نا هربخ رك ذبقعإ مهرعش نم اشو مهءامسا رذاسوا

 | ةليق هو ءادص مهل تضرعتف مهعججابأ و راسة اهم نما وجر > نيح ضرغ ينب نا نافطغ بانج نب ريهزةوزغ

 ءادص ىلع أوروظف مهعرح نع ايا م ااومأو مهنا ل مواهاي نير اس ضيغب ونب ومهولت اقف جح ذم نم

 ا هللاو اها أولا كلذ ان اءاق مئانغتباصأو ا كالذي صيغل وذ ترغو | ؤكنو مهفاوعجواف

 نبةر» وذ , كلذ تيا وف هذناع جا مالو هردُش دصعل الا هديص لتقل 1 مرح لَه امرح ندحتل

 | غابو سب هللاقي مهءامىلعمهو كلذ اولعفقملاظنب حاير هطئاحءانب و مره ارما ىلعمئاقلاناك مث ف »4
 يااوادبا كلذ 7 هللاو لاَقف باك ديس ذكموب وهو بانج نب ريهز هياع اوما امو مولعف

 | تاداع هغابامو نافطغ لاح رك ذف مهفماقف اوعمتحافهموقىفيدانقادبا امرح ذخ فافطغ رز

 نيقلا ىنب دمتساو هوباحاف هدو مميباولوحمو كلذ نممهوعنع نا هموقووه اهدقتعي 7 مر

 | هتحاح باصاو ريهز مم رفظف مهلتاقف نافطغ ازغ يح هموقيف راسف هعم !وزغينا اوباف مشح ند

 لسب هنا لاقف هتنقر برضا هباكا ضعءبل لاقف هوب ىذلا م,هرح يف اريسا مهنم اسراف ذخاو مهنا ٠

 نافطغ ىلع نم مث مرحلا كلذ لطعو هقنع برضف هيلا ماقمث مارحب ىلع لسبام كبباو ريهزلاقف ]

 كلذ يف ريهز لاقو لاومالا قاتساو ءاسنلا درو

 ءاننلا تزيوملاو . انفال راع دال نافع انا ند مو
 ءايحلا اهتميش ءارذع ىلا * متعجرام انملضفلا الولف

 ءانغ هل ناك ءاجيلا يدل « ايك الطب مترداغ كو
 ءاقالا مكتودو ًاراثوأو * اهويلطاف انويد مكتودف

 مكيلع فخم الث يح اناف

 نإ

* 

+ 

 ءاوالا رمضت# نيح ثويل *

 ءاضفلاضرالاونافطغامو *« ًاسب نافطغ اهدعب لخف
 ءاورلا ءاملاوضرالا ءاضف * بان> ينب 7 يم |دقف

 ءاقالا ربت نعطلا دنعو #* موي لك ىف انئعط قدصيو

 « ءامظ اهتسا حامراب * انع ءادعالا ةوخم انف

 ءادص تيقلام لثم ائيقل *

 ءافشكونلل نعطلاقدصو «

 ءافعلا بهذ نمرانأ ىلع ©

 ادقتلا مولا انريص الولو

 ضيغل ينل | وضرعأ ةادغ

 نيقتوم اراذحت ب ىهدقو
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 ءاحرلا انتوخا نم انفلخاف « اودمت نا انوجر انك دقو

 ءارمخلايعرملاو بينلابالح * يلاوملارصن نعنبقلا ى ماو

 لعهلضفو ةهربأ همركاف بانج نب ريهز هانأ ادجت علط نيح ةهربأ ناك ينابيشلا ورمح وبأ لاقو

 مىلعدتشافةديدش ةنس نياشأ قح بلوت عوق لئاو ىتبا ىلع ءرمأ مث برعلا نم ءانأ نم

 ميش اومتداكف م,لعام اودؤي ىتح ةعجنلانم مهعنمو بدها يف ريهز مهب ماقاف ريهز 3 باطيام

 ىفامانناكو ١ ريهز تدب اكتاف الحر ناكو ةيامث نب هللا مي ينب دحأ ةبايز نبا كلذ 2 املف كال

 لع فيلا ىمتلا دمتعاف. نظنلا مظع الحر ناكو اعان اريهز ىنلاف هيلع لخدف مدأ نم هل ةبق

 دق هنا ىمتلا نظو هطب جافعا تملسو قافصلا نيب اقرام ءروظ نه هج رخا يتح ريهز نطب

 لاقفهموق ىلا ةبايز نبا سلا تا هيلع زه>ف ا لع نأ فرو دق هنأ ريهز لعو هلق

 نه الم نعالا هيلع مدقي مل هنا ريهز لع امو كلذ مهرسف هومكتيفكو اريهز تلتق هللاو دق مه

 ق نيدومح نيب هوب 0 ا ع الع كا ةلزتع هموق نم رف ريهز عم اهناو بلفتو ركب

 ١ ارق اوامفف هتقد يفانل اون :ذياق مامقام انيحاصب متلعف دق مكنا مط اولاقف موقلا اونا م

 اورفح مث مهبايل يف هوقفلف ءوجرخأ موقلا نع اودسعب اذا ا ناو نلوم رد
 0 مح ةموق ضرا ريهز غلب املف ريهز مهعمو اوراس مث نيدومملا ايف اونفدو اه ققمعو ةريفح

 ' لان ق لاق نعاارهز نا مهغابو غوملا بلغتو

 نودملا قارن دقو يهز ليستللا نئع ىف تتطام ةكط
 هام تو ركب نبأ « ركب مساولا هل يت نيح
 موؤشم لاضم ف.س وهو * اريهز تئمطا ذفم.لااىنئاخ

 3 نعلا لها ن م هغاظأ , نمو لئاقلاو برعلا ذاذُش نم هل عمم نمو باك ىنب ريهز عمحو لاق

 مش ا مهلتاقف هب اورذن اوناك دقو يبا هل لاق, ءام ىلع معو لئاو ينبا بلغتو اركي

 00 للك وسلك رسأو 00 نم امش تاتاقف بلغت ىنب كل

 لاقو مههوجوو مهناسرف ن« ةعامح اورساو ةريثك ىلتق باغت يف باك تلتقو لاومالا تقيتساو

 كلذ ىف بانج نب ريهز
 الطع مساوملاىلا» امالا قوس * م ان اب نعل

 الاهل يب ىلع ن رسسأ يتح * مهماعرسانايخ لا اوأتقحل

 الظنلا كيدي يف فقنسمايا * انحامر شدطت ال لبلهم انا

 اليكمدي دا قاح يف تيقو# ىغولا نم نيب راه كنامح تلو

 الءرمنوكن دقل تلتق نئلو * ةونع كترسسادقل ترهق نئلف

 اهوأةديصق يف ةمقولا هذهب بلغت ينب ريعي اضيا لاقو
 ٍبارتابعاوك نم ترفقأ * بانإلاب تريغت اراد يح

 ايف لوشب
 ص 7 رص وج م وج جس سس ع جي ميج ب يحج



 (ةف)

 تالسدالا نوقشت اذاآ تا وماراح ن نم رارقلا نبا نبا

 تاهش ناودقلايف ورمينباو * ها زابلوما ال اذ

 تاضرلا فور يجضلا دوقز . © شيم لك لقت نة ا
 بانَحالا ةظيفح يذها اهاظ رك ل[ ليام وغدا 1
 بارض نب انا بلغت ينب اي * 8 امح حببأ ىحيو حيو
 ىناورلا قوف ماعنلا ديرسشك © جف يف نوبراه مهو

 بانجو صماع نم ثوياب * مهلع ايانلا يحر ترادتساو

«2 

 ان

 نإ

 نال رثان دج نوحطب اهءواسرأ يضبط هظ تاذ

 بارتلا يف رفعم ليتقو ولأ سيل براه نيب مهف
 باحسلاق وف ءامسللاللضف لثم * ومس نيح انزع زملا لضف

 ٠ نيررجيا دكر كاف هيب نع يلكلا نبا نع لاق ديرد نب نسحلا نب دوه ( ينربخأ )

 ْ اءومدان وام 1 اف ةانعن و هاندح هيلع الخد املف ناسغ كوله ضعب ىلع ةنراح ءو>أو بانج

 . ةريك ةراحلاقف ءاود اط ناف رمت لهفاهواود ينايعادق ةلءلا ةذيدش ةليلع يأ نا امط ًاموي لاقف

 أ دقو كلملا يئوف اهممطت ةراحن ةئيك ريهز هل لاقف تلق *يش يا كلملا لاقف ةثول هيف تناكو ةراح

 أ ريهزايريهزلةثرا> لاقوة راح ةلاقم نعم حواه ة ةامكلا مالم سما, هنا امهيري يرخالاو يلوالا مهف

 نبدحا ينأدح لاق دعس 0 نب هللا دعانثدح لاق يح( فربخا) (١)الثما 6 اقنيت شام بلقا

 را

 7-0 01 وهدربف يعلو 8 ٠ ا 1 1 بهذي 5 01 امن 5 0 1 بهذ

 وهواوعم عج رف هن هيد رفدل ةنباهتقْلو همايأ نماموب ب هذق بهذ نإ ككأب نا يئذلا كيلع فاخأ

 | الجز هلعمسو :تيكع ايندزأ م ةشغب اهنم مهماعف فيصلا يف ءامس موياع 50 5 هناك جده

 احطينمهاراتلاقف يلهيتمن |لاةفانكله انلهانودانباص انا لاه ضراعتلاقفةيذب اي اذهاملاقف اركشم

 قيرابش لثم هيلع ريسكلا ضم ضني ريفزو مهاهو ريطي بديه اذ اعدربكرو اعرذ قاضدقاحطنلنسم

 ُي لاق : 0 هنملئاوبوريطلا هنمبره ناريثلا لعش لثم كحاضتي يحادلا ىلإلا ةملظ يف جاسلا

 ىنا ىتثدح لاق يرابثالا مءاقلا نب.دمم (ينربخأ) رئا الونيعال نا لبق ريصع ىلا هنم يلئاو ةينب

 ا نب ريهز شاع اولاق نييباكلا نم ةخيشم نع هيبأ نع ىلكلا نبأ ن نع ديبع نب دمحأ ينثدح لاق

 | ةعاضق عمت لو تزعل ف ةعقو يتئام اهف وأ ةنس يتءامو نيسمح هللا دبع نب لبه نب بانج

 نم نم كولاادنع ةخواذإلو ا عجشأ ن ل را ىرذعلا ديز نب ن> ىلعو هيلع الإ

 | ةنامسإرأ شاع ًاريهز نا ةيوارلا اح رك ذأ اش ه ( لاق ) هيأر ةحعصل 0 نداكلا يعدي ناكو ريهز

| 

 |دم د> اهسا نبال تلاقف هلةننا لا ارد ةنس ةنامعإرأ شاع يالعقلانب قرتشلا لاقو لاق ةئس قس

 لوشإ املا ةبالقف نب نالف نب ناللف لاقف تنأ نم هل لاقف كدح

 ( ثؤرشملاو يداحلا  يناغالا )



 ا ١

 000000 #* دقو كلهأ نا
 واو 0 هيلب كَ

 هيرو مكدانز تاد * اس ءانأ منك رو

 هيحتاا الإ هتن دق * ىفلا 1 لكذو

 2 5 هبو نكلولف 0 يتفال ري كولو

 هيشعلاب ىدامت دقو لا# اجبلا خي هلا اوم

 هلم ف كفوا تالت تالا رانلاتدهشدقلو

 هيلو اظ نيل ءاموك#االؤالاتلحر دقلو

 هببعلا الو فيخضلا نيغ * دجام ةيطخ تيطحو

 هيطش رءغبمل نيرطق

 هربك يف ًاضيأ ريهز لاقولاق

 دياوعلا < ىلع ي اان ال نيَح 5 د ةلالل_>ح الإ مايالا ودك , نإ

 # أقرب ؟ءتودع دو

 هيفقلار هج دوك نإ انطا رقب نم كم

 0 ريهز لاق و يباكتا نبا لاق

 امال مقل لاالو * ًاعلاط مجنلا يرآ ال يموقلاي الأ
 ينيرذ ذ لوقأ نأ ىركل يهقأف »*# عدوك اذقلا هيك ِى مهو

 10 كرار ألا ىلع نوك أ « يرأ دقو نهرارس لع نأ

 ني لحما 2 1 ال نءظلا قع د ط وم جادح ند ريد وخلا

 دعابالا نود ثاكلا ىدك ن 1 #* 0 0

 قاع مأ يجابص يف ىنتحأ ان لال وح ثر "1 3

 ءاوثنا ن 4 كَ نأ 1 لع »* 0 0 ا 0 10

 ءاهز اذ اج لزاكسلانو د” يزا رح ءاناووولا تدهش

 ءاجنس || ماك ىف مهددا و0 # 502 لام كولا تمدان“و

 اولزنميقم ىحلا نإ الأ لاق اذاوةعاضق تنمظ نءاظ ىلا نإ الألاق اذا ريهز ناكو يباكلا نبا لاق
 عمتجو همسك ن وكي نأ عد ممطو باكيف ةساي رال ملع كا هللأ دنع هلا نبا بصل ن . ك1 افا وماقأو

 : الأ ريهز لاَقؤ مقم ي اق نإ الأ هللا ديع لاف ٠ نعءاظط يا علا الأ و ريهزلاقف هيلعأ اك ةعاضق

 نبااولاقف مويلاذنم ىلع فااخلا اذه نم ريهز لاقف ن نعاظ ىلا نإ الأ لا دبع لاقف مقم يملا نإ

 لوي ًامنامت هلم واهمع لتاق عدبال هنإ 3 هذا نا ءرعلل سانلا يدعأ لأَقف 0 عك ا

 فلا رادلا عمجم ملذإ وهن هو »* هقارف عيطتسا ال ن 3 عك

 0 100 2# يع* 5 ال 8 0 قاقش 2:



 (ىا/ر

 ةئس ةئامس بانح نب ريهز دج هللا ديعنب ليه شاع ماشه لاق ةئسالا بعالم كلامنب نتاع 1

 لئاقلا وهو ةئس نيعيسو

 لد>و روردو لاون هل # ليههيف ينع دقموب براي
 لحح وا فوع زعلا يف هناك

 دق يمحسلا فوع نب حالا ناك يناس 0 وبأ ( لاق) باك نم ناتليبق لححو فوع (لاق) 3

 | ةحوزتمريهز نال يتح هحانجىف لزب مم ل نب ريهزل أطو' :

 ريصهز لاقف داتو ةكوشو لمر دار هعمو ريهز ىلا اهل وسر ءاقن رسح نب نيقلا ينب قا

 لمنال هللاو ةأ سما كود لوا حالخلا هل لاقف اولءتحاف ريثك ددعو ةديدش ةكوش 3 ةباعضال ١

 ريهز لاقف

 يونا انيطتدقلو ىلا نعال * هقراف ينناف الملا امأ
 يوه ىلع نخءظال ت تقأ ناو # امتع نحب د

 مساو لاق هل امب اويهذو حالا موق ةماع لتقف ى ىلا مهحبصو ريهز نءظو حالحلا ماقأف لق

 قع ههجوا ريهز يذمو ةرذع نب فوع نب صاع نب .فوع 3 1 فوع نإ صعاع جالب

 مونم ا رز لقا مول تدنو م6 راق ود ريخ شيلا غابو بانج يتب نم هن ريشع عم عمتجا

 ريهز لاف نيثاخ هنع ورضا“

 قر ولا لالا مام اذا نا
 انا ه> ول ىعلش ترده نأ

 قوشملا ري رغاافيطلاقم دقو *

+« 

 قرع دنع نو اهوريط لع لا كرس ا ايظا 1 رش
 نب

 د

 قفحضرالاه.ممنماعود امو

 تهد , حياطلاو يف“ 1 الو قااّدب  ضراع ىلعا لل منا 5

 ع #١

 قدصت كار 0 و 4 توول 0 نسحايو ايرام بيطايق

«# 

*« 

 قطس. ناذلا تناك وا يريحتو * الاس 11 كوقلا 00
 قرف أ ضار يوولا 6 ةربع نيعال ت ع يماس ر اد ايف نب

 هياع حالا فالخرك ذب ةديصقلاهذه يفو لأ
 اوهتنافقحلا اواقتنا انموق نأ

 ةروفكم ةحارحر ىلإ اوءاحف
 ةنعا يدباب حامراو فويس

 قاذملا يحرضملا هيف راح دقو * مهر انكرت يتح او>رب اش

 قر ىلا 1 ند باننأف الإو

 0 اهرب دما داك

 قرح دافا ام ةلوضومو 277

 قرش هجوال ءالج ةئط هل # دحام نباو دحام نم ير نئاكو
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 ًاضيأ كلذ يف ريهز لاقو

 اناررح ةازخلا نه تعلم له م 0 اهل تئقو ل اه ينع ةعب أ لئاس

 زيك نإ 0 ميلا نأ لل كاب الافيشلا عنا

 اناولا ةازَخا نم هوجولا 05 0-0 مم سو ل ينيج ينأ ا »*

 انادبا عقنلا ت دا رعب ءلاب ند #* هل ءافك ال دروب مهياع تبل

 «  اناطخ ماهل يلتخت امك © امدقمماهانولع اون>جرا اذا
 اناولأ عقنلا يف هبون ينك | دوق + رةعتم هح وللي و ى 00 ه م

 انايزذ موال 4ك يال اود * هن رع كعل يان د_ع نهو

 ريهز نب سدقلا "ين سعأ نا ناءهص نب ةدانح نإ نيك نب دام مون ريهز دلو نم ءارعشلا اماو

 رظاوالا نوعلا امماش كلبقو * زر نبا حاقل ىتت نا تينت

 رفاعم قيدصلاو ايف فرضللو 01 5 نكد سصهاالا ُق 3

 رداصملا كيلع تس د كالا # موعمج تنياع ءانيع يف , الاهف

 لئاقلا وهو بانح نب ريهز ثان مسدقلا 20 ْْث رمل يباع نإ ثيرحمممو

 الك 0 1 مهدروأ وه 0 اظيغ م 0 مل نأف

 الاق تدلو ا ا الو د تذدلب )ل ةيبياغتلا تلق

 لئاقلاوهو بانئحنإ ريهز نيسدقلا "يصصانب ناههص نبدعسأ نبريهزن ةمالسنب ليمئزحلا مومو

 لذعمرو#اىلعلالطا حضو #« هناك صيمقلا قرخنب تبع
 لخوىاوسىلصت 3 # تتاعم لياخلاو كو -

 0 لكل رع تابشلاربغ, © قلو يحراس تاو ان

 للعتي مله هاذ ناك ءلطت ول 3 يدتلايىلا صبت 2 حّتم رص

 لضفملا ميركلا ةمركم دبنو »+ يغولا كرتعم دنع ريصتل انإ

 لئاقلا 0 ا رهو نب نباح ينأ نب نيرع مهنمو
 0 3 لع ند و 0 اب غلبأ

 1 يعدو مهب ا دا مهقرطو

 هليوطلا مهدالب يف أور * طف يري مهقدصف

 0 وهو باز 7 ريهز 1 0 2 ١ 0 نإ ل ىع مهو

 نزع هل اوأ برا نأك ه ةيورنوي نعريوب ضورف



 (.ةه)
 087 77ل7077ل77-بيي بي إِ--يإ بسبب لب ِ-ِِل-ِِ--إ إاب-الا ا بلي البلل

 روتف نوظحل يف الفلا ءايظ * اهمناكموجولاو اياتثاا قاقر

 ريهز نب رباج يبا نب سيقلا "يما نب سيق نب بانج نب ةئراح نإ لفر نب ببنسملا مهمو
 لئاقلا وهو بانج نبا

 هلطاب قمل باغي نأ مدنك 8# ام دعب باه 0 نب ديزي اناتق

 هلتاقةعاضق نم الا نيدلا نع * قانحقارعاف, 3 5 9 ناك 1

 وهو بانج نب ريهز نب رباحيفا نب نيسع نب ليحارشيلا نب ريمس نب شايع نبا لحفلاب ينءإ
 مهريغ نود لودفلا مم تك د ةريثك ءارعش ريهز ينب نمو باهملا نا د لق

 -كتكاوص
 راو“ نسللا كيف اها نحنا كلا ل

 أوراسو اودعرب »* البلف اوعبراف أوفق

 راكنا هل ىبلقو #* نينح اط يفق

 رادحما هل 0000 »* ليلغ 4هب يرد_صو

 ةيناثلا ورمع ةخسنو ملس عماج نمويماشط ا نعىطسولاب لمر ماا ءانغلاو بهو نب ديعسا رعشلا

 م2405 بهو نب ديعس رابخا قم

 ىلا راص مْ ةرصبلاب ه اشنمو هدلوم رمل نب ىْؤل نب ا يب 0 نامع وبا بطهو نب كيه بس

 وطنا 0 0 هووعع ا عير "00 ةعانصةبات ا »ع ا

 550 0 ليج بهذمو عالقاو ةيو 2 01 هيمدق ىلع الحار 2 3 كل

 ضعب نع تثدح لاق ديزم نب دمحم نع شفخالا ناملس نب ىلع ينريخاف هان رف هاد نازل

 5 يكن يش ف 0 هدنع نحو ةيهاتملا م 1 لدحر ءاح لاق ة 4م هاتملا ينأ بادكأ

 بهو 0 كيه اس هللأ ع د بهو نإ دعس تا 1ك لاق

 - يلف تح وأ ناَنَع انأ اي # ينيع تكي نامع انأإي *

 لاق فافلا ىلعزب نحلا ينريذا انوزوم ارعش هثيدح ناكف ثدحي هناو هعيط نم ائيحمف لاق

 ىرصبلا عاشلا بهو كا كليه ناك لاق ل وبا هيوم ينندح لاق كوس يبا نب هللا دنع را

 نع هج لك يف 5 ةالصلا ربا قدم اما ناكو هقرحاو هقرخ هرعش نم امش دودو اذا

 نيسإا نب ىلع و لاق ىمع ىنريخا هنارما ىلع تناكة ضف نع 3 هنا يت هدنعام عيمج

 هل لاَشإ رطشش د 0 بهو 0 د 5 ناك لاق : يالا نامع وإ | ينادح 5 ىلعالا ل 6 نبا

 ظ
 ظ ش
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 هفلاقف هحرم نا هدعوت هنا هغلق دعس

 ديعس نهى ريذع نه # يمس ن٠ ىربذع نم

 * ديدحلاب يناحيو *« هاحا محللاب انا *

 ناطاسلا باتك نم موق ىلا بهو نب ديعسرظأ لاق نوره نب نوءبم ينئدح لاق ةظحجح ىنئدح
 لوقياشناف ةليمح لاوحا يف

 ا ل ل نك هير رافال انئائلإ يق ناك نم
 ينعم الب ظفل اننك # ةربسح نك 0 اينمر

 يندالاو لذرالا ىف هذن *© انمايأو اننا اع" وش

 نب بوق نب هوا دبع نادم يدع لاق ا نى هللا دنع ىنثدح لاق يم ( يتربخأ )

 00000 بال لح انأو انهو .نيدسس ىلإناتث لاق يننملا ءالملا نب هللا دبع ينئدحب لاق دواق
 ديعسهياع ليقاف قحسا ىلع تءاسف ىلدوملا مهاربأ ن 0 هعمو ينراش 2 نيح ليعيسأ

 لاقو ىلع ليقاف 3 قيدصتبا اذه لاقو مانبق مالغلا اذه نم لاقو

 مخ لسفا ك1 ىزغلا نا مذا .ىزغلا عم نجر مال

 , مرت لك ءاملعلاو نيدلاو يتتلاوذ لحس كهج ول هيف

 مقلإ ةلظملا كبزاوش ًالول # ةروكمم ةداغنالا تناام #

 ديعس ىمم لاق ةماعد 3 ء ىهاط 509 : دا يف ”د> لاق نانزرملا نب فاخ نب د# ىنريذا |

 3 ا ذخاف هليءتسي نأ دا رار خللا 2 1 هولا ليح 0 اقلف ناذكيللو بهو نبا

 / ىلا هب ثعبف مالنا هيلا لاف هدشنب رمشلا ىف بهو نب ديعس ذخاو.هيلا لع لف هب ملكتيو وحلا
 ف انا يضش هل ةحاحم لغاشتو يحأ نأ لا هش او مدح هللاقو نأ كلان ةعمث عل و .ةلزنم

| 

٠ 
1 

5 

0 
0 
 00 لاا هبرأو هنم هتجاح يضق يتح هيرادي لاز |

 هدعل ىف اذ نم د ىف ل نسح وب ظ

 »* هددو هدناصق نإ اند هل تا

 هدعو 000 نل ةردغ يل اري

 20-- 3 53 #2 2 باطاس ل

 ىل بهو نب كده هس ناك لاق كا 3 ءقحما ن ل ىنادح لاق ةمادق نب رفع> (قيخإ )ا

 هقرافيداكيال ناكف ًابداو امو مهْسحاو نايبصلا 0 باطلا ابأ ينكي نبا هل ناكو اقيدص
 َنَع عطشاو اديدش اعز> هيلع عزحف نيئس رشع هلو تا هيلع هتقرو هب هفؤش ةدشل لاح لك يف

 يندشناو هتمحر يتيح با

 بايشلا ءامع اضغ ىلوت ذا # باطلا يلا لعيدوح نيع

 باونالا رهطم يجزم ثنا غلي ملو اينذ فراقي م



 | يهسام اذا ىع هندقف و ع

 * _مادقفيرادل ا

 م 0 5 « يلاذ ىدحاي هللا دى_حأ

 او منا الادع تاوكو 2 هبظاخنا لو تقف هيلا تئج- امم "يشب ءركذ[ الأ يندشان مآ
 5 ىو ًاريغص هل نإ ير هسفنل بهونب ديعس يندشنا هيف لوقي 0 ضع. ىف ق>حسا طخ 1 ,

 نافه وا ىلا دا لاق َّق ارولا 0 ىدع ( ينربخا ( ءاوس دا نع ةمادق نب رفعح هركذام ا

 كلا انيك احم دقدل الاقف نادرما نامالغ هدنع اناو ًاموي هيلا لخد لاق هرشاعي ناك لجر يندخل
 هنمك:حاخ يضقتفهل تمكح انبا راحتنا كمكح رجا كل اناءحو امج نسحاو اهجو لبجا اني
 ْثقو ضيا رخ آلا ىلع لاممث أذن هدنع اب شف اءمسنتحاو هنمهتحاح يضقف ماقو امهدحال كش ||

 لاق مْ تاراشلا يف تاراغلا موي اذه ديغس ىل لاقف هلعفك تاعف َى> امهلخادف هعف :

 ريمآ الو ضاق مكحال * ينحف اءاح نامئر

 ريزلا يحدلا ردك اذو * الاجيحذلا س.شك اذه

 ريشع ىلع نسمح: لضف « اذ ىلع اذك اذه لضفو

 ريش.دلل لضفلا لك و” * ىارب اان ريشا الاق

 ا : 0 كد 1 1 0 ال

 0 ةيكركلاو 0 * يف نق نمو د ناكل

 ريكن الب ًاروج مظعا * ىمكح اكاح ىار نف

 كيلع سأبالو دشنأ هللاقف اكلتف اهايإ 8 اعده ديشرلا تقلب يح تاسآلا تعاشر ل
 تططقش اذه ريغتاق وللاق ًاردك زيكلا ليلاق اردقوأ اس زيكلا تريلا كليو كلانا

 دنعس لذد لاق ءان .ءلاوبأ يف *”دح لاق ةمادقنب رفع ( يرو هلو كب تقفحتساو يد

 ٍِقح زئاويحلاب م 5 ا هنو اشنأي 0 ءارعشال هيف ساح دق موييف ىن لضفلا ىلع 0

 كددعلا 3 نا لا أ هل لاقف قطنتسملاك ب فو نب طقسا ىلإ كلما رع م0 قمل

 نع ايوني 371 ا ناب ينرضح دق نكلو اهف عأف ةمدقم يدنع اطل تمدقت الو لاخلا هذط

 ديعس لاقف ريثكلا نم غابأ ليلق برف امهتاه لاقف ةديصق
 لاقلاب انيدم نع العث * ىلاءفلاهش لضفلا حدم

 لاح رلاعدمن ءلضفلار بك * 9ك ل ينورمأ

 أ 3 را لا عستا دقل رزنو لوقلالق كلوت 10 هللاقو للضفلا برطف لاق

 سانلاجر>و سال نمماقو كب دعبءىحي امة ريخال لاقوذئموي ام ملك هاطعاام لدع هل

 ىيرا نعتثدح لاقن وره نب ن ودم ىف *دح لاق ي <« (ين *د>) اههاوسنودشانتيال نيتيءلاذئمونب
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 رفع# اصاخ خيش ينَأنِب 0 ناكو رفثج هفقايو 5 سفاني ىنحي نب لضفلا ناك لاق

 هبلالخدو رفعج ىلااموي تادف لضفال ةلزئملاءذهب بهو نب ديعسناكو هتاولخ يفهب ناو ةمداكإ

 رفعح و كدحضِن وبرطن و سام 0 و نب ردانتملا 0 ردانتو هدشن و هن د ىهو نب ديعس

 ريثكلا لجرلا اذه نم هل تاقوهياع تعا ددع ن م ديءس جرخاملق كلذ ىلع ديزبال هبلا رظني

 هقيشعوهناصلخو سايعلاى نا يخأ قيدص بهو نب ديعس اذه لاق ال تلق ةكربلا ام ٌ لاق ندع

 لخدو لضفلا ىلا كلذ دعب ت اخدمأ ةباتغلاو دربلاورذقلاالا هللاو 'ينال لاق هيف 2 يش يأ و تلق

 م ةصق همم لضفلاةصق تناك ة ةشرط لك ينأ و نيكحضملا نع ءوكح و ردنوث دش خ خاش نب ىنأ

 ىأنبسنأ اذهلاق التاق هفرعت الوأ لاق :اربملا اذه م هنريضت» ند جرد > نأدعب ل تاقف ديعس عم

 دربلاو رذقلاالا هللاويردأاللاق هيفدحتا ؟ أ تاق هتصاخو هقيشثعو لضفلا ينأ قيدص خش

 امهتدعاسواءماعت اهاحمىنكلو اج 0 0 هل لنا رست فمع هلا ماناو (لاق) داخل الاوبو

 نب لضفلا ىلل راق نمابعلا 5 مهاربا لاق لاق نورهنب نو.يم ينثدح لاق ي « (يننثدح) اهاوه ىلع

 ناكواناومأ عدو 01 ىلا اهبتحا انا ءتالؤيو سانلا نم لهم انك نم ةكملا ٠ مايا انتف ع موي تاذ عي رلا

 ”ةو دم عدوان  ناكف ةقثلا ريغ وةقثلا اهعدونو ءاقلاسانلا ىلع اهقلئانكف اطر ةماربتك اه

 ينءاحف 0 2 ةتعدو امنت ::ظف ةلاللا ىلع اناا هللامال اكولعسالجر ناكو

 تنمأ املف 0 ه ق'وا يدنع ناكو ةءيظع ةلمح انماك ميرهلا نب ىلع تءدواو همتاو# هللاو

 غايم لك هب تغابو ءامللا يف يدنع ديعس راصف كلذ ىلع فاحو ينآعو 0 ةعيدولاب هئيلاط

 قدحسا نب دامح ين نأدحلاق ةمادق نب رفعح 0 يناتلي الو يلإ لصب اه مم | نب ىلع طةسو

 ةشرظ ةرىعاش ةيراحهل تناكو ةكءاربلا نم لدحر ير اوح يف ناكلاق ةبان 0 0

 الك دق تاوحلا نم نسحتسم لك قلق ناكل نع انتولاش وا ريل ايلا لحد ءانبح ال لاه
 للف مايل لات عك ول ايضاح ايلا نيل اوني بعو نب ديعس إيلا

 لل ا و انمي تتح 1
 80 دقو # ريش هلوط انو

 ير يدنلا,فوطن * قش هسار يف هل

 رحب الو رب يدل * رجي مل فام اذا

 0 بجاملا بجلب ينأ لب ناو

 رولاوعفشلاب رو * مغ 0000

 رجزلا نهظ> اهل اتايبا تخص نكلو

 اف كيلع ضفخ هل تلاقف ىنألاب اهطاخم يت راج ىلع شحفتا لاقو هنول ريغتو اهالوم بضغف (لاق)

 تعءساع كم معا يه لاقو ديءعس كحضو هنع ىرمف ملقلا ين اتاو تننظام ىلا يهذ

 كسصوص
 جاعز.“ نعشم نع د نإ جادحالاتدشو لي>رلا رضح



 جاحلملا يوولا هب 2 يد »2 هيلع ندحدق ناري فوشلل ا

 جاعؤألا ..هسوتي» تشان نا + 1 ن1 رجا 0 :
 جاهحبلا لزابلاو رع الا # هلدصوو بي.دعال كنيدي ن ]َ

 يلع -ولاب ل 31 ليش 2 رب مشاول ءانغلاو 1 ملا رعشللا |

 م ةحو رم داتا 1 رابخأ جم

 000 هعو+ طجوصاحو ملل اعهللانا وذ ر قيدصلا ركب يأ ىل و همنةرم ْن 53 يف ؛ىلوم ورم نيس

 فرتغاهرح وهو د قعر كتودرب نب راشب ةيوار وهو ةيسايعلا ةلودلا ءارعش نءرعشلا نوفيف !

 اروينط هنمث ىرتشاوهعاف انحدل ندثرو هنال لاعب امف رساخلا !دبقل ورعشلا لاق طق وه.هذمقلعو اا ٠

 ناكو كاذب بقلف ةقفصلا سا كن اهلها ضد هل لاقف رعشااو بدالا ىلعهةفن فالامر! هل ملح ل ليقو 1

 ٍِظ ناكو ةيهات ءاايبأ نيب و هنيبام سف مت نين :ةملاوءارعشلا ن:ةصاخ ةيهاتملا ينالو ىلدوملا مهارالا يف

 ةيهاتملاوبالوقي هيفو مهدي نم اصوصخ ىحي نب لضفلا ىلاو ةكماربلا ىلا امطقنم |

 كرد لسا ىوشل هلق نمل © هاو يل لضفلا اما

 ا

 ١

 ا ا

| 

 , ةيتعدعم جح دقو ةيهاتملا وبا لوش مساو ةيهاتملا يبأ نيبو هيام ذاسف يف با.سالا 5 اذهناكوأ 0

 ندسلا اذ دعي - لا تمام 8 قمل ام هللاو هللاو |

 رحملا قم تل يذلا نا اك ا دق نسا |

 ىلدوملا مهاربا سيح دقو ةيهاتملا وبأ لوقي هلوأ

 ىم شيعلاف ىلصوملا سيح * رس كنود سيل ملساي ل
 رخآهللاو تاذللا ”نسأر قيال نكس دم اذللا فلك ١

 رعشقم مهشيعو اعيمج هللا قا> نم ىلحوملا كر ْ 3

 ىطش اولا نسا نيىلع ٍيدحلاق هيو رهه نب مساقلا نب دم ين'دح لاق ىلع ن.نسحلا ) ينبخأ>

 ١ قدا رمال مو ورم انامل كاف عاملا ىلعابلا ا نفيس 47 75 ينادح

 ناك يتاح رحلا 6 قدح لاو هوو ني ماعلا د يندح لاق ندحلا ( ينربخأ )| 62

 م ر رش , يف عقوف || كلذب هاذ بقلف هسبأ دنع تاك رعش , افد هلاك 0 هدر) فدع صو ماس طق ل ا 3

 0 نمو ناريحلا هيقلف هدنع يي اج ىقاو بدالا ىلع اهةفنأف مهرد 1 1 ءابأ رساخلا 0 ثروأ |

 8 بقللا هغلب ناك دقو ديشرلا و أ ىدهملا حدم مْ هعقط الام ىلع هلام قنأ . نلقي رسام ا 5 هف رعإ 0 1

 0 هذهم طل لاقو | 7 مهءاط كنازي> لاملا اذهب بذك هل لاقو رد فلا ةناع هل أف هب بقأ يذل َ

 هلل ديبع نب نا ) ير ):رساخلا 5 0 6 6 فدالا تحَرو امقفنأ يت دا فلالا ةناملا ظ 3

 هيبأ نع ثرو هنال رساخب لس بقل ام لاق هيبَأ نع ىلفونلا دسم نب ىلع ينئدح لاق رام نباأ] ٠
 لضفلا يم ىنندح لاق يديزملا سايعلا ندا ينرب> 1 ا هذع ىلا هعايف 1 3

 ظ كلن ناك دق هنا لاق مث كحضف رساخلا بقل مل هناآسف أخل يلاخ رسانلا لس زامجا يل لاق اق أ] ٠
ِ 

 ( نورشعلاو يداحلا ب يئاغألا تاق ١
1 

0 
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 ْ ل ةناوملق هدي وزلكو ايبأ 01 نعش رايك كان حبا لأ جر مب هد

 : ائيش دجأ مل لاقف د تامفام دحأ لءف له كليو هل لاعب ناكف حضتفاوا هريخ عاشف ًاروبنط هن

 انفي اججمم زر , لاق ا ينأ م هللأ ديع اننا لاو 4 ) 0 ( 5 ند هم عل 3 ول وس ءابإ ىلا هب ل

 طلاس نب دحأ نع قي أ د لاق ااا يلعن يع ( رتل بدؤلل طا رخاط نب دخأ ين 0

 0صإت5أ101011 ]| ]| 01

 درب نب راشب لاق لاق

 ] تس ظ
 جم ىتالا ليسو ىتان ال ادن[ اذنك انفدزا شدعلايف ريال

 ,: جرح 7 يف الو قالتاا ينام # مط تاقف انقالت مارح اولاق

 1 جبالاكتافلا تابيطلابزافو- #2 © هتجاحي رفظي مل لل ِبقاَر نه
 : هلوقيف هل.جو هخلسف تيلا اذه ىنمم ذخأ من 5 | 0 لس لاقق لاق
 3 روسحلا ةذلل زافو # تامسانلا بقار ظ

 / لاب ًايح مادام هعقثي الو هدفي الو هيلا لخدي الآ فلحو 07 او بضذف ًاراشب هتيب ملف

 0117 ءاندتساف هيلا 0 لأ رايح لاف هقأ ةوملكف مدر هلغ لقرى م لكو هل قيدص لكي ه هاا
 'ء 0 00

 جبالا كتافلا تاسدطلاب زافو + هتجحاحم رفظيمل سانلا ب ظ
 لوي يدلادو 5 لاق ء ادف هللا يناعج دق و أ ا 0 لاق

 (ش نوما ةنالاث + نافو. ** انَغ تام سانلا ب . 0 ظ

 لوديوهو انالث هدي ىف تناك ةرصخع؟ هعنقو هيلا هيذتحاق ذاعم اب أ كديعو كي ر> و كذيءلت لاق

 : كوشي رعو كتعدصو كذي.ملتو كدبع انأ امنا همذت 0 يف الورع هركشت ام يلا ذاعم | ايأا دوعأ آل ظ

 هرصصتخم من هقرسستف هيلا سانلاتةيسو يركف هيف بعتو ينبع هلت رهن دق ىنعم ىلا "ي 2 1 و هلا ظ

 ده>و ىال دع هنولكس ةعاماو دوعلا الأ هل احب وهو نب بهذنو ىلع 2 هب رش طفل

 ش لاق رام نب هللا ديبع نب دمحا نر )نع يحرر عجر مث هبرض نع فكو هيف يقتات

 و ذاعم 3 ىنثدح لاق رارم نب باهولا د.ع ينادح لاق رودنملا ىلوم لشارسا نب بوقع ينريخا ْ

 1 تيبلا اذه ابن و ةدمصق لاقراشب ناك دق لاق راشب ةيوار يرملا

 0 جسمللا كتافلا تايطلاب زافو * هتجاحب رفظي+سانلابقار ن
 0 ل اذه كت نم نسلالا لع تاو نحأ وع اني 00 لاق دق ذاعم ابأاي هل تلقف لاق
 تاقف وهامو

 «# روسحلا ةذللاب زافو *# امغ تامسانلا يقار نه

 ' مرغميناو هنعهللا ي ذر ركب ينأ ءالو ريغ يف ىمالي هنا تددول هللاو امأ انسب هللاو بهذ راشب لاقف

 ٠' الآ اكلم لوتلا اذه رخام هل تلقق لاق هللاوم ضارعاو هضرع كتل ينه ةبح راتيد فلأ
 ا اقل نب داك اياد الق نع نإ نيكل قريعا تسالو ًامانط مولأ تممطال هلا 0 ظ

0-١ 



 ةديصق راشب لاق ىريغلا م 3 لاق لاق ىعخنلا دلع 0 ند 0 دلع ينثدح لاق 7 0

 ابن لاقو

 جح للا كنافلا تام طلاب زافو نإ هتجاحيأ رفظي سانلا تقادَو '

 لاق دق 000 2

 # 2 ةذملاب زافو * امغ تام سانلا بقارنم

 1 تدب سانلا ج 1 ناكو لاق 3 0 لمحو - تدب هللاو از[ راس - لا تدع ١١ اذه راش عجب املف: '

 1 0 لع ار 0 كد لاق يفريصلا نا 2 0 3 ) 0 3 36 امن تهب 0-5 مو مس : 3

 1 لاق ةل>دب هر روص٠ ل نب اد يف , أ لاق ىاعلا قى ود 0 د كلام وبأ ىف 0 لاق يزتعلا 6

 ردا سد
 دولاب سانلا د# دسفا * هدحم ىذلا دوما اصاب

 دواد ني *نايلس نانحا# هلا د 5 1
 7 دوسلاو ضيم لاف دلتح ىلع د انا 4 0 تلو ال

 1 هب و رم نإ مساقلانب دمحم يب خ دح لاق ىلعنب ند ا (ينربا ( 0 فأي هل صاف ىلإ ءالا ومإبلا يفعل 35

 رسافلا اس ناك لاق هك نع لك وتملا مداني ناكو ليغمسأ ن نودم- كَلَو ل 0 ضعل يد لاق ْ 0

 امف كلوش ىلا 0-3 ءاللعلا 38 7 2 ةيمم 0 هن كا _ صو راش لاق امل ناشد نادل ا :

 ا مدبالا ا 0 تارا 7 نإ 2 0 0

 / ناي اس هل لاق مهرد 0 ةناع راشدا سماق اهايا ن1 هافا وف ءاللعلا نب 2 9 2 عم امال ا 1

 3 لاق مث 6م 306 م عمسل لاق كانط كناف لاق ةدرصق كيف هقيرط ىف-لاق دق هسفن يف! كمداخ 0

 تس وص ا

 كارلا نام ند ىقالأ م ا مالا يف نع ف

 ءايع ءادب يماس نورا ننزل هب راك 5 كك باق

 ءاود ند اهريغ 1 رححس #* اهفرط يفو 3 ا

 ءاغ الإ .ةرذعا حانصت لهد# هب . يقوأف ادعوا ينتدعو

 : امف لوشو |
 ءالعلا نب رمع اهيف تيدان # اههرض 3 0 5

 لاق لعب دلل( قرح )اولا كلسو ةنس طع كو ت3 : مهرد فالا ةرششمب هل صأف لاق 1
 دج يناسغلا ةّءنب مداع ناكو ناويمنب لضفلا ط2 باتك يف تدحو لاق هيوروم نا 00

 | لسلوقيهيفو هل ٌةفطالملاو هب ربلا ريثك ا متبل ف ,دص ,هاط نب هللا د يعم ناك يذلا ءارمسلا ىأ |

 ناسغ ترش ام © ناطحةيفدوملا

 7 ا 1



 و ٠ اخذ

 ناوخالالمفام * ىلابأ الو مسا

 نامزلاةرثع نم * هيحنرم رض ام

 نامأ مداسف * فوخم هلاغ ن
 ةنامسخ ضاع نم مل- ل ٍلصوام غابم ناكو مهرد فلآ نيهس 0 هاطعاف سب نيعيس تناكو |

 (جاتنأت ذوخأم ىلام نأ ىل ةبرو الو ت.هيفإ هل لاقف |مصاع اعد ةافولا هركلا اذ مهرد فلا

 دم ( ينربخأ ) اداوج اذه مداع ناكو لاق ثراو 5 74 ملو مهرد تلات هيلا عفدف هب

 مسالا يفربخأ لاق ناموط نب دمع ينثدح لاق دعس ىأ نإ هللا دنع انثدح لاق عيكو فاخ نبا ظ

 ةتعنب مداع الا هب حدم رعش ىلع رق 5 ١ دس 1 نأ دب لم نب يس وم ناد

 هش رسال 0 لوق ىلع هندبح ىلاف يئاسغلا |

 ناتهم اهضراع # ءامس مصاعل

 نائقعلاو ردلاو * نيحالااهراطما

 ناريتلاتي>ذا * يدانت هرانو

 ناسغ تيقبام «ناطحقيفدوملا
 نا وكإلا نفاع لأ الو مسا
 نائسلاو فيسلاو# " ىلاعملاهل تاد

 هيو روم نب مساقلا نب دمحم نع مح نب 9-3 انثدح لاق رامع نب هللا ديع نب دما ( ينربخأ 7

 ناك لاق ىنج ريا رم نب ك6 نع يبيرغ | نع هيوره» نب نع ىلع نب ندحلاهب (قؤنعاو (

 ننالاو نملا رعشأ وه لوقو ةيهاتملا نأ مد َِ ناكف امهْمسب ام دعاس ناك هنا ًالاراش ذيملت

 املس يطاخي ةيهاتسلا اوبأ لاق نأ يللا

 لاجرلاقانعأصرحلا لذأ © ورمع نب ساي هللا ىلا |
 نازل ةلاد رسم ديلا 6 اوقع كالا رست انندلا نه ظ

 امو امدلاونيدلا مال ةد_سفل صرحلا:نا يرحل لاقو هئسحتساف رعشلا اذه د.شرلا غابو لاق

 ةيهاتملا يبا ىلع يضغف اءاس كلذ غابو همذأ امع الا هنمع« طق صنرح نع تشنف ظ

 االول لطي وهو رودلا زك دقو صارح ينأ معز قيدنزلا ةلءافلا نبا رارها ىلع لبو لاقو |

 يلوصلا ىمي نإ ع قرح كلذ دعب ةيهاتملا يفأ ن ءف ا أ ال نيذه يبون

 ىمصاعلا رفعح ينثدح لاق يمودسلا ليء.سا نب دمت ينربخأ لاق ىموم نب دمع انمدح لاق

 نا قلاذملا ىح نب ارك ز نع نسحلا نب ؛ مساقلا نع ىهاط ينأ نب دمحا نع يع ( قرح )|
 هلا بدك هيف رعشلا اذه لاق امل ةيهاتملا اأنأ رساخلا م- ن ء يعاضقلا كرابملا نب ىلع

 نعي الو نانا 0 * ظعاون- ديهزتلا حبقأ ام

 دجسلاهتب ىسأو يحنأ ه اقداص هديهزت يف ناك ول

 دفرتسإو يهسإ نكي ملو « اهقلي مو اندلا ضفرو

 ذ1ذذ1آ#ذ1##أ1#1]11#ذ]*]|]|]|]|]|]|]|]ز]|]|]|]|]|]|0|0|ا|اا|ا|ا|ا|ا | ]| ]| | ]| ]1 1 #6
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 دفن ال هللا دنع قزرلاو © ةقازرأا دقت لأ" فاك

 دوسالاو ضيبالا هلانإ # يرث نم ىلع موسقم قزرلا
 ده# نمودهج نع فك ند 8 كاتماك  ةكرر يفوب 2

 نب دمم وهو ىمسملا ركسلا وبأ ينثدح لاق هيوروه نبا انثدح لاق ىلع نب نسحلا (قريخأ)
 زهخ نا مق دنع غ5 لاق عمسم نإ كلا دع. نب نانس نب اهلا دمع نب سابعلا يف ةدخ لاق ناماسأ]

 سابعاي منق ىل لاقف دهزلا يف هرعش هدشنب ةيهاعلا وبا هدو :ةرضللا ريما دكحو ع ناملسنبا 0
 رفعج راد ع نكد ع 00 هندج وف هتاطق قيس كلو هب ينحف ناك ثرح ةعاسلا زامل ىلنلطأ

 يت> يعم ماقف ريمآلا ا تاقف هد

 هيف رساخلا لس لوق دشنأو ههحاوف زاممعا هيلا ماق مث
 هدشنيةيهاتعلا ا هس ا ةيحان يف ساد مك ينأ ى

 دهزي الو سائلا دهزر * ظعاو نم دهزلا حبقأ ام

 دجملا هدب ا ئىدعأ # اًقداص هديهز يف ناكول

 لس تخأ نبا وهو زاملا اذه لاق ريمالا هللا نعأ اذه نم ةيهاتملا وبأ لاقف اهلك تايبالا رك ذو
 هل تلق تح كتم هلا رصتا رز

 لايرلاقانعأ رحلا لذأ « ورم نب مساي هللا يلاعت
 الو كلاعب لعد كنج لوالا يركش ف هذا مل ىنا يخأ ناي زاءجال ةيهاتملا وبا كا لاق |

 قزرلاىلع صرحلا ن ما ترهذ ثدح 0 رو 2 ًاضيأ ترهذ الو هب فتها نا 2

 لصو لاق نافه ىنأ نع .ىهاط ينأ ندع 7 (قرحا) فرصناف ماق مث اكل رفغي هللاو

 لصوو راسد فاا نورمشع مهريغ ن رم هيلا 2 يوس ةصاخ كمرب كلا نم مما 0 1

 نع لضفلاو هللا دبع يم ىنثدح لاق ىديزملا سابعلا نب دمحم ( يثريخا) اهاثم ديشرلا ن

 دم اأاي هل لاقف رسساخلا لس رضحو ور< نب يسع سلخ رضح هنا ىديزيلا دمع يبأ 0

 سدقلا 'يرما ةد.صق ىورىلع ينجما

 هرتس ىف هيفك جرخم * لعن ينب نم مار بر

 نم هيعدتست امع سانلا ىنغا تناو انا اذهاي هل تاقف ديرأ اذك لاق اذه ىلا كاعدأم هل تلقف لاق
 ىقعمج ذم قا يسع مهوب نا دا ا زاحتد> الا ةياه ين 2 :>:) كنا لاقف ةيفاعلا كءستاف رشلا |

 تلقف تامف الا كيلع ىتي دمت انا كلأسا يدع ىل لاقذ كلذ ىلع ردقأال

 . رشأ نهةمعتلا طمغ # ةبقاعب مويغم بر

 هريغ نم.هدلا هامرذ # هتمالستلاط'يصاو

 هءرصع نم نيلا> يتفلاب © باقن رهدلا كاذكو
 هرسع يف ءرملا راسإو ةرمسع رسعلا طلخي

 هريك ىلع لس اأو

* 

 نإ

 هريم ىوقهنم تش # ةيربم ريغ ماهسإ
 ٠
+« 

 1 همأ ب قع »*



 3 ؛ : ( 70

 هرثأ ىلع يعسي حءار « لجر هفاخ موي لك
 هرحخ ىف ضا|جولوك « هتيس لومرغلا حلوب

 دهج دقهل لاقو ىسع كتحذف رمثنل ضرع ||و يغبلا ةيقاع نو ل اذكه لاقو مدنو سس متغاف لاق

 لاق ىلع نب نسحلا ينري_>ا كلا ر> يف كلذدبال نا تسباف هئيدو هتئامصو هعدب نا لجرلا

 ىدبملاناك لوق, ينأ تءمس لاق ىلفونلا دمحم نب ىلع ينئدح لاق هبورهمنب مماقلا نب دم انثدح
 هتءيق هرافلا نوذربلا ىلع ىدوملا بإب يأ, ماس ناكف ةدحاو ةيطع رساخلا اءاسو ناورم يطع
 ةيلاغلا بايثلا نم كلذ هبشأ امو يش ولاو 5 هساياو نيضضفم ماهو جرس مهرد فالا ةرتع

 ل5 ورث هيلع ةصفح ىبأ نب ناومءىديو هنم حوشن ةيلاغلاو ييطلاو كسملا ةحنارو نامتالا

 محللا لك أيال ناكو ةحئارلا نئئم وهو ظيلغ ءا كو لك افخو سيبارك ةيامعو سيارك ضيفو

 الإ لكأتال كارأ لئاق هل لاقف هلكأف ًاسأر هل ىرتشافهمالغ لسرأ مرق اذاف الخي هيلا مرقي تح

 1 0| ]1زإ هلم لك اف هخبط امل .يرتشا الو مالعلا نان نملاف هرمص فرعا 3 لاق" سارا

 لاق ىلع نب نسحلا ( ينرخأ )انوا ه ايد كو انوا هتلفلع نمو انراةديع هما لك | اناولا هنم

 ناك لاق أ رح ا( لاق يعوبرلا درا نب 2 انثدح لاق هبورهم نب ماقلا ن ؛ دم اندح

 هل عئصي نا لجو نمع هلل دار اي الا هل يث لكب بهذي ناكف ءايم كلاب يلب دق رساخلا ملس

 هيلع هولدق هنع لاسف اليل الإ دحأ هيلا ل هناو ابحت ءايمكلا بحاص مأغلا باب 8 َقَنَع

 لجر : تاقف هلا كفاعتنا نم لاقث ىلإ جر تالا تكفر وم عضوم ىلا هيلا تاذدف لاق

 اهنا كرهشاال يا تاق لاق توقلا لمجا امنا روتسم لحر يناف ىنروشت الف لاق ملعلا اذهب بجعم

 لاقث !ّاقف هنو ع ملقا ىل لاقف ريغص هبش زوك هيد هيدي نيبو لاق كلذ متكاف لاق كنم سنقأ

 هتغرفأف هغرفا لاقفتاسفف هياع هرذ لاقف ءالصم تحم نم :ر* ًائيش جرخاف | 1 ةقطوبلا يف اهكمسا

 ىدحاب لاقثملا تعف ا باب ىلأ هتحرذاف ىلا دعو هعق جرخأف 20 اذاف كءم هعد لاقف

 ىلع مهرد يس لاق يدش تاق تئشام نا كلطا لاقف هتربخأف هيلا تمجرو امهرد ني رشعو

 اذاولوحم دقىل ليقف هيلا تدمف ةلطاب يه اذا ميما ةق ل تو .طعأف اف ادحا هملستال نا

 التل هيلطن نم هيلا لذدب ناك كيذلو هش وكلا هيلع 00 بهذ نم ةيشملا زوكلا ةولع

 دم ( ينربخأ ) لطإب هلك اذهناو ًاريخ يف دارأ لجو زع هللا نا تملعو تفرس مناف هيلع ينذبأ

 امل لاق بمك وبا ينثدح لاق ىئاملا كالام وبا ينثدح لاق يزنءلا انثدح لاق يفريصلا نارمع نبا

 37 ودب رساخلا ماس اهانر ىدهملا تنب ةكونابلا تنام

 كاي 1و قررا نوم 8 ةاماولا بو فك وان يذوا

 نادلاولا اها نح ةدواوم * اهلثم ىلع ضرالا وطظنت+

 ناكل له اةنز نين تحبس + يديملا/ ماما: ثنيان“ كونا

 ناجو سنإ نيب قذأ لك يف * اماكسو ضرالا كل تكب
 ينئدحلاق يئاببشلا نسل نب ىلع ينئدح لاق هيوروم نبا ىنثدحلاق ىلع نب نسحلا ( ينربخأ )



 ( الو

 بالا نب ةيلاو يحامب رسما ماسناك لاق ةزمح نب ميك نب هللا دنع وهو ىد_سالا لمسملا وب

 هل لق لاقو ماس هيلا يناسرأف
 قلطناف 1 زلا لها ن ف ل *» 3 بالا كك بلاوي

 قاغلا يف خاتفملا ج جولو لثم »* هرطوت لو. رغلا هيف 000 :

 02 يف 0 ناعر كلغ" لك هن لا تت اب هل لآ 4 لاذ كلذ هل تاقف ةيلاو تدنأف لاق 2

 ا نع ىلجملا دمحم نب رفع تدل لاق[ هبرط ةمالع ناكو تاف آالاز ا اطول ناعبر ناكو لاق |[ 8

 هدعل ىنم تاشب هيور نفذ يىدع نب ميط 0 لوقي ناعار تدوس لاق ييهايلا ؛ ةيوأ عم نإ ل . 3

 يفاماأ يوم وم نب 5 كلام ونا ينأدح لاق 00 م لح لاق يركسلا سابعلا ن , دما يرش 1

 هيف ماس لاَقف هب مهو هدعوتف يدهملا كلذ غابف نييولعلا ضع, حدم رساخلا ماس ناك لاق

 56 برطغأءاشحالا اهفو> نمداكت * ةيتعم ىدهملا ىلع ينسا -ينا

 : بيس اط عطقي مل ةييغلا موي © ةيذاك ريغ اني تفلح دقف

 1 ضطاوب شرتلا بلع قولا واوا“ :اينان ه6 حقد ع١
 52 باطلا اههتافام ةحان لك يف * اهفرصأ حرلا نانع تكلم ولو

 بتابنأ ها ل د ل كءارو ف »* هيداعأ تيقدل كالوم كالوم

 ينئدح لاق يزنملا انثدح الاق رام نب هللا ديبع نب دمحأو سامعلا نب دمحأ ( ينربخأو ) هنع افتف
 لاق ىبمسملا باهش نب هللا دنع نب ىسو* يف نب دح لاق ناماس نب رفمح نب دحاولا د ديع نب سايعلا

 يارب 35 مد 0 كر عي نادال رفاق 31 ناك لو يف دل كك روعم هد ع أ تدعو

 ندسحلا نبىلع ينادح لاقهيورهم نب مساقلا نب دم انسدح لاقىلع نب ندحلا ) قر نلت

 اف نسطار 5 هيب نيب اذاو ريساخلا يلع امو تاخد لاق نليضتسلل أ 0 لاق يفاييشلا

 "تراس بن20 هش نان

 3 دقموب مكمل ءاوناوتوع | امال اهضعببو ةامسم ريغ ةيراج اهضعببو رفعج ماابستسا لرر
 لمح الو انولحمتسو اف لو نأ انولاطيف ثدا وحلا ثدحم لاقف اذهام كحيو هل تاقف ةقا

 هنا ىلع ًاعدق هيف هاتلقام انر ىلظأ ثداح ثدح يش 03 اذه مط دعتف دحلا ريغ لوقت نأ انسب

 لاق لاق راكب نب ريزلا انثدح الا نيسكا نب يساعوؤ دب ا (  ينربخأ ) تقولا يف لبق

 ة.هاتعلا نأ لوو نوما ديقن نا || نسما نب هللا دبع

 لاجرلا قانعأ صرحا لذأ #« ورم نب مس اي هللا ىلاعت ٍ

 طق لجر نم تب ًارام هللاو ة٠ ورملاو .نيدلل ةدنسفل ضو نإ هللا ردعأ ل وماما لاَقف

 عاب ةل_عافلا نبا ىلع ىليو لاقف رساخلا املس كلذ غابف ًاططصم هتف ثيارف عرش الو اك |

 يف فتي ايئاد وع _ وكس 0000 9 * ثغلا ككتفملا رعشلا كلذ لثعي رودبلا زاك ٌفرذلا

 انثدح الاق ىلع نب نسحلاو 0 قرح نوت الا كل أ ال انأو صرألا 7 ينيسشيو ||

 نأب رساخلا اهلك قدقتملا و بااط لاق نار 0/0 نإ ا ا لاق هوروم نإ م.-اقل لإ 02



 )8٠م/(

 هوحم ق.قوشلا وب لاقل لش : ةزااج لا تجحرخ دقو ًائيش هل بهب

 افكذي وأ ًادرف ككذن اميك «#* انيروز هللا كاده يس ماا

 انيحشب ؛ سلام أ كاركذ لثمو # ق.ثىل جاهالا كتر 7

 ريئاندلا هذه دا نم كان رادخلا للم ينيفعت 3! كح هلاكو ربناند ةسمخ ءاطعاف 59 .ءاخ لاقأ

 ادنع نب نسحلا نب يمي ىثدح لاق هيورهم نبا انثدح .لاق ىلع نب نتبللا« قرخا >:اهتنك |

 ديبع وبأو يدهملا ىلع عيبرلا لخد لاق هسأ ن ء عيبرلا نب ماقلا نب دم ينثدح لاق قااخلا |

 ىحتتنال رفاق اهب تنأ يتلا نيملاب كارأ لب ال لاقف ىلوالا نيملاب ينارت كنك ل اقف لمفأ ال لاقف |
 أ كلاتغي ة ةديدح هعم كرك 2 الف اذه 001 تن ف دقو م لالا نكر تأ هل لاف كنرما ذأ

 ىلا اهلك رومالاتدرف 0 هفذو 4ر رود نيب اودحوف هشدتفد هو ًاروعذم يدوهملا ماقف اهم |

 هيف رساخلا ملَس اقف. دود نب بوقعي ىلوو هللا ديبع وبأ لزعو عيبرلا |

 ةيبيان رز اظن تك 17 5 نإ ومالا قف رظن باوقعل ا

 هيسانلا مؤش كاذك كده#_ لع المف هتتخدأ #
 دسح اذه قديما هل لاَقُذ قيدز هللا دبع يبا ن 1 نأ عيبرلا ةه> نم يدوملا غلب ناكو لاق ظ

 هللا دنع ناب ىأف كب ذك" نم مزاي يذلا يف خم تغاب الطبم تنك ناف د صخأ لاقف كنف

 كيذب يش 6 ءطنال لاقف هلا هيبآل لاقذ بوتن نأ ينأف هباتتساف كلذ رقأف فخ اريرَش ع

 ا هل بهو نئانلا قحأ نم اذه هللا ديبع يبأ نبا ناكو ( لاق ) هللا دسع ينأ باب ىلغ هباصو لةف

 امم أطوأ طق ةيشح ضرالا نيبو ينب تءعضوام لاقف اهع كلذ دعس هلاس مل 3 ةفيصو يدوملا

 | (ينرخأ ( ينكال لا اس لا نأ كحب وات ودصي ةارئا هسا يدوملا لاقف عماس يئاح

 انأ تنك لاق يفأ ى ”دح لاق نسحلا نب يي ىنثدح لاق هيورهم نبا انثدح 0

 ١ ءاحالحر نأكو تءدصت ةيكلا نأك تأ ار عسب رال لاق يت>روصللا له نم د رق ريمسأ عيبرلاو

 حرا تنأ عيبرال لاق لتعا اذإ يت> هبي م لجرلا نم عيرلا هل لاقف ا دوسأ لح

 نم ناكف كنايح يف لمعأ تعك ام ناو يدعل لدعت يش يأف ةيعكلا ددلع قو ق هتبأر ىذلا

 عيسرلا نب لضفلا يف رساخلا مل لاقف ناكام يده.ال ةعببلا ذخأ يف ءرمأ

 7 ااا ١ بباب

 دوخعيص ءايم ن«سانلاذقنتساو * يصوموب مالسالاربج يذلا نباو

 ديلاقلاب اوطعأو عسرلا نبا * مهكلمضاهنا ةادغشيرقتلاق
 ديحامقلا بارض ةعيزعملا ىضام # هند_حوب سائيم ىمالاب ماقف

 هيكل اهني لطعلا نيا قلع .« .اكلانمتفابع اذإ رومألا نإ

 دودمت نماعلا قلع دحم قاور * اينب دق لضفلا ناو عيبرلا نإ

 واديعس ينثدح لاق نافه 5 انثدح لاق يم ( رح ا لا لغذفلا هل بهوف لاق

 نيمالا دمتم هنبال ةعيبلا دقع نيح ديشرلا يف رساخلا م لاق اا الاق ةماعد وباو ميه

 ١ | حس يدهملا هل لاقف عسرلا ين + يح ذأ ادع هزيم نأ د اق انك ضرع سلا هللا

 ذذا70710101011و حمم«

 2 #111:(0ظ560#06060010101]*3 5



 رفعح هك ةدِسز نب ديل * يدبلايدب» 0 دق

 1 هقول د تكد 0 و 0 دوع هيل 3

 دعب 00 ىع رع اجار ا 0 2 ا ىنادح لاق وره 5 ا ديع 5 1

 اه لوقي ىقلاههديصق ىدوملا يف رشاخعا 0 لاق لاق ٠ هيبأ

 أ هل ضرفومهرد فا نعبر أب ةصقح يآ نب "كافر 2 دقو ىدوملا تدهش لاق محازم ينأ ناد ع

 دقو رساخلا لس ل ةفالخلا يلو اا كلذ دعب ديشرلا ا مهرد فال نيثال# هنا لجو تسلا 1 ٍ

 أفا نروع.د نأو سمع يدجهملا يطع ا 1 أ نا نينمؤملا 2 هل لاَقك مهرد فلا نيع.سإ هحدم' 5

 0 ءلإ ل لمعلا د 00 ةمب هل

 أ روصنمانتدح لاق د هللا اديعانثدح لاق لق كو ) انرخأ 0 يدهملا هل 5

11 

 2 لاَقف مه رد ىلا نا اع ةع ءاطغأو كلذ لعفف هياع يناضفو قو مهردا

 اكئاقل ن يناليال ١ ام كا 3” ةلاسر كتنأ ناورملا لق الأ

 تس د ةحئفت نيئمؤملا 0 ىئايح

 اكنال واو ىلا امسف كب مو »+ ةلامكلس 3

 لاقفناو مص ةباحاف |

 هدفرو عسرلا نبا الولماقأف

 ةطعالا تروص ل امو

 اكئانع لوط دعب اهنع رصقت *

 اكئاشر يفيتلاولدلا تاتبا ال *

 اكئادريف ةرورصمأم موش *

 ع هيأ ن نءدامح ينثدح لاق مهاربأنب ١ ليعمسأ نب دما ٠ نب دمح وهو ىلصوملا نب , 3 اود معلا

 دك نأل قدا امهوف ثراو ريغن 6ع تا دانك, رماحلا ماس 2 كل شرا نم أ 9 لاق

 مع دعس قع نافهوبأينثدح لاق يم (ين رب>أ ) رائيد فلا نيسمح اننملدش تءراولل بحاص

 تيتا يقول و ةصاخدن ا اف اخ ويفوندقرساخلا اءاس ناديشرلا ىلا عفرهناةماعدفأو

 ا | هيلاوم هيلا مظنو ديشرلاهضرقف اهدق هدقتعا ام هريغو راقع نم هفاخام يوس مهرد 2 ةاغوأ|

 ا أ قحأ اناف ىلامنم هفلخ يذلاو يميدنو يمداخ اذه لاقف هيلع َللاناوضر قيدصلا ر يأكل
 ظ ا نب يدع انثدح لاق يعاز لا دم نب مشاه نع ا | ميدق ن * عب 0 الا موطعل رقد ه

 | نعمو عمس# نإ كلام نب عمسم نب كلما دبع انبا باهشو كالام ناك لاق يىذحقلا نع ليعامس لا ١

 , الو هيلع نولضفيو مهحدعو مه.داني رساخلا ملس ناكو نوقرتفي نوداك, ال نيخاوتم ةدئاز نبا

 مهين ماس لاقف ةبراقتم ةدم يف نعم مث هوأ مث كلام ىفوتف مهريغ ىلا هنوجوحيأ|

 نامزلاب رباصانميبدباو# نات ةربعب ىدو> نيع .:
 0 ناذع ينأ كالام ىف # اماركاموق تيكبام اذاو

 (”نورسملاو ىدالا 2 يناغالا ت530)
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 ناريكا كلاهلل اناغ ن * اكنمو ديلوااوبا 1

 ناع فالح ادقاع ل 0 كايهاوالن و: ١١ كتف رط

 ناعطلارحو ىدنلالذب دنع »* - اهش لثم نو باهشو

 نامع ضرب يوب باهشو * انيهرتسب ىون نممكاذ

 نابيشنم تأزر قرخو س# دق ينب نمهتنز رق رخ بر
 ناتكلا 0 ُق مم 0 تيا أذام مايالا وداود 3

 نارقالا, نارقالا فالو * اياطعلا لذيا اهام اهو

 ناعو لك لك ناكمو + انس ْذاَنَط دو اكتب

 سس دشنأ | لاق لذعملا نب دمصلا دبع ينئدح لاق ىلاهملا د نب ديزب ينئدح لاق عيكو 0
 ماس

 : | لاق ةظححح ينادح فأأ هل ةنامع هل سادواسالا ايو لح 0 #* هيفا مصل د يشل م

 0 هةناذإ

 ' هليازي ام بح ل # الطألا يوه نم يشب

 ةلئاق بحلا نإ فا # .وعشملا نا ؟ةيور
 هلذاوع ام دقو نب يرسأ هردصلبالاب

 هلضاوف يحرتنمىل * ضفتلاب شانلا قا

 هلضاف لففلا ذا س انلاىف يتنيرا تا

 ةزدامت تيص اه قف

 اريخ هناسأ لوش

 هلعاف ىلذفلا ناف * ريخ نم جري امهمو

 قع نسخ لاق عمستو يرت فك مهاربال لاقف نيرضاح قدسا هناو ىلصوملا مهاربا ناكو
 الا مولا 6-1 هوحستفاف مولا يلا يدعم عيج اود لاق 1 ريمالا 1 00

 عفديو موق ر رارحالا لش اذكهامهللاو ال لاق مث رياند ىلا مويلا هيدهأ نا ا يلاذ لاثمتلا كال

 مهني ايادهلا عيمج اوءستقاو هلام ته ن ٠ موقلا ىلا ابيع رانيد يناأب موقف هيد مْ هك 7

 ناي يفبع لاق ىذحقلا يف 8-0-5 لاق ةنين لع 2| ينأدح لاو ىعا زا 5- ص ماه ينريذا
 0 اس لوق لاق كدنع رءشلا نم هب 2 نيل اج هاج نر

 امفنام دولا ريخ نا * كلا نايتفلا غابأ
 اعمج ام ءافك تفلتأ- راعه ينب نه انك ا

 اعذج هفوره٠يف داع * هلئانل اندع الك #
 لاق ىلع نب ندحلا ىنربخاو ةبوت وبأ ينئدح لاق دعس ىنأ نب هللا دبع انثدح لاق ىمع ( ينربخا )

 2 ا لا 39



 يأرلاىلا هللا .جاتحاف سمأ د.شرلا ماي لاق ةيوت ىلأ ن نع هيؤروم نإ مساقلا نب دم 1 2

 هك 3و ق قارنا اشاف ةصقلاب هؤريخاف تقولا كلذ يف دروف اًماغ ىحي نب لضفلا ناكو لكشف

 هدشناف :رساخلا لس هياع لذ دف هيف يرجحام 0 ةيروش.م ىلع مالا دعو :

 ريبكلا بطلا هبانام اذإ و ركوة

 ريثملاو 1 م رعاذاا# ابأر هدلانوكيام مزحأو

 زاملا ينثدح لاق ء انما جدأ ين يدع لاقاةنابك 1 1 20 مهرد فالا ةرشعب هل سماق

 هدد ها 1 عمسا هل لاقف هعنش هديل رباط سس يلا ءا> قءقمشلا أ نا

 * هرب ةراج - * املس ناينوثدح #©

 هرغ تا ريا ريغ # 0 دي ال

 هريخ لح يلياذاي # اهون كايد اذا 2 1

 هريد باب عرش علصالا كبهار رف يق د

 بان نع علصالا كل مارفرصت نا كءادف تاءد 5 لاقو ريناند د ءاطقأو ماس كاين

 ينندح لاق ل ءاك يبأ ن دعا ينأدح لاق هيورهم نبا انثد> لاق ىلع نب نسحلا ) انا ( اني

 ديشرلا ل اقف *» 1 اب هلا يح * هدشناف ديشرلا ىلع راحل م اس لخد لاق ةماعد و ٍِ
 ناككلذ يأ ىلع هللا مه .> * ديشرلا لاق * ماقم م أ عادو ىلعأ *« لاقت # مالسلاب هللا مهايح * :١

 اغا نع ولالا “ريغ ض يكاو كن قو ل هدشناف

 هبانأ االاو 0 قان هئم مسا م اف هلوق نمو هنم ريطتو هحا 0 تدم ٍدشرلا 2 :

 ىلا يدب 1 0 اق .هنا نع- قنا نيدامع اسنح لاق ديرد ناك ير 0

 ةفالحم هانهف نيكولا عم رع رءاؤلا ملس هيلع ل_خدف كانه هل علو ف ناحر4 وهو ىداولا يسوم |[

 : ش هدشنأ مث هللا

 *  ناحرحم هللا 0 * مثاه يب ريح تتاال *

 * ناورألو رمغ ال يارب هليبارس مر د

 # ناياردضعال مزطاو ا لخدي مل ١

 دبع نب اص ينئثدح لاق هيوروهم نب مساقلا نب دم انثدح الاق يمعو ىلع نب نطيل ُّح

 هدشتاف ىحب نب رفءجود#ت ن سانعلا هديئعو ديشرلا ىلع رس الا ماس لخد لاق 37 نع نحر

 هلوق ىلا يهذنأ اماف 8# جادحالا ثدشو ليحرلا ريضح * هيف هلوق ||

 جايه ىف اهحيي يتح * نما زك نقويسلا الامان ا

 هلوق يلا يهتنا ىت> دشنا مث نينمؤملا ريما قدص لاقف دست نب نءم كلذ ناك دش را لاقل 3

 جارفالا ةفيس نوكي يت رح * هفيس قيضلاىثغي ججدمو ا

 نب درر ناكو ىحي نب رفمح ظاتغاف ديول 2 لاقف ديزم نب ديزي كالذ ديشرلا لاف ْ

 هلوق ىلا يس أ املف عبر رأا نب لضفلل ايفاصم ةكءاربلل ازدعدللا : ١
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 , جاهو بكوك موف لكاو * مهسؤر قوفليللاموجم تاز

 أ لهو 58 5 0 نم 0 ردح الا انآ لهو يدنا قدص لاق ماسأي لوقتام دشر | لاقف يم

 ْ يريغ 0 تب فالا ةعسا هل ير يا 5 كنايحو هتطنم لضفب 3 1

 لاق 2 مرد كيلا ةناكع هل ول و 21 رح ف ضم قدصلا لحام تاو دشرلا كدعزف 8

 ٍإ 00 دق ديشرا 3 ع 00 0 إس ريغ 21 لاق 0 عسب 01 لذقا

 1 يرعغلا هدشن افهداشنإ ْن* يرفلا عرش ىلا

 دهعلا ن رع ديلا 00 تاج د دربلا 2 بابشلا لاي رمد قر ظ

 د هندو1 0 7 56 معاي 7 رعشأ 55 دمع نب سا. ءال د.شرلالاقف

 0 ) قا 1 يرد مث رد ل ةناع هل صعق يرعلا مالك تاحفتسال نسا هنم ذخؤلا ََ

 هلق ِ تاكو رسال امش لرب قلخلا عجشال صاط كَ نا ندع ُ لاق |

 18 اير اة 1-0 ةرفس يف, تحبس آل 3

 أرامس 0 هتفالاخ #* هلق نسح تدب ترو

 اواهاوأ كنم ا رخ نلف" 2 وسو اردد - »

 أراوَسإو ًانالعإ هيلع # هدم يب رعشلا قطن ول
 ٠9

 همس و ١

 بداصن تءش الإ تبحاص ىلع * ةييصم مولك وفعلا َّم كددا

 بك اوسلا عومدلاب ين دبع لهتو *« مكترك ذام اذا يناثحأ عطقت

 | طولا جزعو رسصنبلاب نان هيف هلو مكحل ءان 50 د ١ دسم ١ اوان اع ني ةعلل عدلا لولا نم هضونع 0

 ١ 0 ا يل ا نا يول ل ماو للحل و لدم شاع نا ةماس نيتلودلا يعرضخم نم يرمصن ىعاش يؤل نب صاع نب لح ينب ىلوم شايع نب ةماس

 أ امهحدمو سانع نب هللا دنع نب ىلع نب ناما_س ينبا دمتو رفع كا عطشا و نوصتيو نيدتي

 1 ءانغ هيقو هب اههحدم امنو داحأو 5

 كس وص
 ناو ءودطا دعي يرس قربل * نانأب يتايل تلاعو تقرأ

 ناسف حاط حاطلاف م ِءأ ىلا * ادمع ةنيدملا مالعأب ؛ يعل

 !| اف لوي درطعأ ن نحل هيفو لاق ورم نع ىلع-ؤلاب لوأ لقت ةنْلو ناد نيتيلا نيذه يف ىنغأ

 يئاقس هادن م ريدب لكو هب دعو رم يجياخ تدرو

 ناكدام هل 0 لضنال *# 1 ا رفعح و>رال ينإو
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 ضمك 20 : يسيل نيك قب ص كيان 00

 7 7 40 2 6 1 دال 5 0 50 ها

 ناوبالاو نادحلا 0 0 01

 هلوق حارا نب دواد نب دمت هركذام اند ||

  تتسسوض
 ض٠وهقربلا نم راس مداد ضءرت كن كل انهو تدن ولا

 نم + راكقع : دو متانح 2 0 ءانس يخي ا * 11

 ايف لوقي قدحسا نع يلطعسولا نزرع ل طع امهف ى 0
1 3 
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0 ّ 

 8 ال حيحصلا كلذ نو هل ةدرصق نه هرعش عماج يف ىلوملا نبال رءثلااذهتدحو دقو 9

 0 3 ل ف ن6 #2 هلاونو ار مدح يراظتا الولو

 اثنح لاق يرهوذلا نرلا تنعاو 3-3 ) نو ) شايع نب .ةماسل اهنأ نم دوادن د 5

 نع اوك درت ليم نع فواد نقلا 2 د17 نا لاق كاق هريغو ةش نب رمع

 ندسلا قدزرفلاىلع تاكد لاق يول 0 يف ىلوم شايع ب ةملس نع ء ىدصالا نءماح يبأ

 هيديصق لاق دقو سوم وهو

 ىف ءامسلا ا يذلانإ

 ل م تاّقف كدنع كاذ لهو لاق كدفرا الا د تاقف لس 6 مخ ناو

 لوطأو نعا ماك اج فان

 ليوا هاش تم ةرارز تدب

 نف شيرق نم رامح رب | نك لاقف شيرت ع تلقت ميل كات ىف توتا »1 :

 ل تاقف ممتدحأ اف ةنيدملاب ممرواج ةعضر هللاو ماثا لاق ىو صاغ يب رمال تنأاها |

 0 دكا مجرعاشو 00 كل رذنملا 51 كلام ل وسر ءاح - عضرأو كموق م تاو

 ا 3 ا دداف تيبلا 0 كمر 5 1 هللأ كلتاق لاقؤ ك ردن 0 ع ع ف تا ىدح

 يي
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 د منخل 0 5 ا داو نثأ 50 ناك لاق 2

 2 ٌْ ا ١ك

 ل نإ 1 0 نيح ىلع

 رقي تامانإف ال تناَو  انيولخ نك اع 1

 اهذخأيف هيلع اف اهدب 1 ال لاقو عدرا و ايحتساف كليه اهذؤذ ةئملس 1ناماس نب دمحم لاقف لاق ا 3
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 ري كل اهذذو كل م ّق ةءا نيعلا نيخساب نايفس 3 هل لاذ امتنخأ ن نإ كل أ 6 قتعأ لاقف 5 1

 لاقف ةعاس هانرناقس و أ تام املف كلمتام 2 نم

 بحاصت تعطل الابحاص ىلع © ةبيضم' مولك وفعت ال كرمعل '
 بك اوسلا عومدلابىفرعلهتو * مكتركذ ام اذايناشحا عطقت
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 يكسو سس سس سس سسس سس بسط مس اس سس ا ص مس فس اس سس اسس سوس اسس سا سس إو

 ظ ٍتئاونال اركتتسمالو اعوزج © نك أ مو ىنكرنايفسوبأ دوف
 ١ بذاك ريغ ايدو ءافص ىلع *  ةحيح نيتسو ًاعضِب ًاعم انينغ
 ١ نيباصأ مل نك ىتم هبرق ىلع. *# هنود ضرالاتلاحام تحبصأف

 ار اهرغ كلم ام را هل لاق نامل نب دمحم نأ ناوك ذ نب لسع نع دواد نب دم ركذو

 00 1 سلا لزب نإ ذدمح قئدح لاق شفخالا نايس نب ىلع ( ريخا )ةاًيطو دق بويا

 ' لإ اح [أ اياعلمميو هب انها يرقلا ةيح ينال تاق فدل تال ا ةماب نع دجو ريغ نم

 با يح

 لوةيهذهرب رب يفو سانلا هللاو كله هلل انا لاق كنتم رعشأ ىلا نوهعزي تلق ال لاق سانلا لوس ام

 سابا نب عيطمل هلا ةيش نب رع ركذو ءانغ هيفو شابع نب ةملس
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 سس وص

 ربرب ىلع يناتقي_-ب * يدجونم يلا نظا
 ربح اكل نم ص »2# اوذلا ةرد 000 **

 نكفصرستل اضيع ييسسع فب

 1 لا تر دق # نوعا هللا فاح 7

 ريعلاو كسلا يرو * نوكشلاو ندلا ننصح

 رو>| رذْؤ> ىنيعو * ردا هبيشي هجوو

 "|| تايزلا نب نورهنعلمر فيفخو ق>سا نع يطسولا يرحييف قاط«لمر ناحلا ةثالث مكمل هيف

 ) ]| ةيراجرب رب لاق ةبش نب رمح انثدح لاقسنوي نب ليعوسا ( ينربذا ) يفدملا بويا يلا نع جزهو
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 فرعإ ف ةرصبلا 3 ناكو صه ود المك نا ةيراح 538 تاينغم راودح اهلناكو تقتعا نامل لآ

 فاوفالا اع صر اهيلعو # فاحصلا ىهو> هللاو كان

 فاطخا الو صّش 5 *« عالضا هل اريأ ايف ماش

 ارظلا كك قحاب اذكاام ه دال قفري اليم اذع ضع

 يدبملا ركسع ىلا: امراو تهدحو دقو اهفلاقو لاق

 ركسملااذ تدسفا دقف *« ربرب اي هللا يفاخ

 2 1 قسفلا راصف * سانلا يف قسفلا تضفا
 3 #« ير تلقا ام اذإ *' لعاتلا "كلع اذ“ نمو

 0 اهكلع نم نص * اوغلا ةرد هوجو نإ

 هفضل لا نسحب © نإ كليشحا دقو

 نفل ملا +»

 را يشاع قلخ  نودعل حا كك اذا

 هد وسط دج تت تك سك 5س ل سم صم 2: دج ج2 2و2 وج سلا م جا همس و مصمم ص هع حا صل



 * -  رثك ارطاذهو © كك انرح اذ
 ردخت تعرق نم اذه. 0101 ا 1
 لا قمم وا م ل ا ا

 رد نبا علخ كل « فك ىف تشعاف ٠*0
 : تشاع ام انماخت الا اماسو اهلع اذه قفنأ لاقو ةلصب عيطا ىمأو كحضف يدهملا كلذ غابف لاق |

 01 عبط .لوقي موج اقول

 0 صهوجلاو ردلالضف هيفو * اهبلح نم نسحا ةيراح

 ريّضلاَو ”كسملا هلق لغلاو 0 0
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 ريوب- تلج ام اذنحاي' © .ةروكم' ورب اهب :تءاج ١ دق

 اف لاقو لاقأأ
 هرهشملا ةردلا ضاس يف #« هريهو> يدنع نهوداب تنا : 0

 ةررش نلف لك يفتن 525# تارا ا 3
 | هيف ينعي امعو دزالا نب ونطا نب رجحلا نب سوالا يني نم مث دزالا نم لجر هناف يرفنتلا ام | |
 ش هرعش نه 2

 بص

 تاون ذا امتاريجح تعدو امو # تاقتساف(١)تعمزاو رمعماالا

 تلون دق ةمعل اههف تعمط .# ام دعب ةماّمأ تناب امذن | وف

 تفلت تاذب الو تشمام اذا ©« اهرامحاطوتسال ينتمعا دقو . ظ
 ةنان نب ورمع نع رصنيلاب ليقث يناث مها ربا"تايبالا هذه يف ينغاأا

 م7 ةيسل و ي ناكل ريغ 1-6

 يا ملا لاهتملا ينأ ع 58 بدؤملا ى 3 انثدح لاق ءالعلا ينأ ْن يم رألا هرب ) يقر ( 3

 ل نب رحاا 3 ساو علا 9 ىو اه ماشه يأ نع جرؤ» نع 39

 ِْ ترسا ىد مف عر أ نؤليع ن نيف رو رخل مث نب ةبايش وئب أ ثوغلا نب دزاللا نبا

 | ةبايش يفي د 5 مه ن م الحر دزالا نب كلام نب ناعدسم نب فوع نب جرفم نب نامالس ونب

 َقَح 9 الا هم ال جرفم نب نامالس يف يف يرفنشلا ناكف لاق يرفنشلاب ةبايش وثب هيدقف

 عار يبغا يرفنشلااط لاقف 3 هذا يمالسااناكو هرح> ىف ناك يذلا لح رلا كَ هتعزات

 1 لاقف مهن ن 5 ارتشا يذلا قأ ى ح ا بهذف هتءطلو اهاخأ نوكي نأ ت ركن ف 5-5 7

 مكنم لأ يح مكعدأ نل ينأ امالاَقف رجا نب ساوالا نم تنأ لاق انأ 7 * ينقدصأ يرتتفلا 1



 ةيمالسلا ةيراحلل يرفنشلا لاقو الجر نيعستو ةعست لتق يت>مهلتقيماق هنا مث ينومتديعتسا امم 2م

 اهنمم ةاتفلا فك تب رعذ اب * -ةلذ فياتلاو يرعش تيل الا

 1 امنود رصاقت تلظ اهدلاوو *يدلاو باستاس وسعق تءاعولو

 (ميقرمتوارارحالا ةئبا يعأو © ًايصنموأتس رجحلا رايخ نبا انا
 ' مملع ريغ ناكو مهف موف نم هع“ نءف هناجر ىلع دال ىلع ريغ ناكف موف راد ىرفتشلا مزام + لاق

 ناماللس ينل ٍىرفنشلا لاقو كلذ رثك 1 هدحو

 درب وأنامالس ن م لك يذىلع * قداح 8( ىوحأل يفاو

 درسلاو غافر ,أنيب الخ كلسأو 2 ءاضفلاب "يغ 10 0

 ا ' اولشأف مهزجأت ءادمرلا كك نم نييدماغاا نه طهردل دمق يتح جررفم نب ناهالس ىنب لتَش ناكف

 ا نءنياحرب سدد اط لاقي ة هن رق براه وهو يو ا 1 2 مو 6-32 هللا مه الك هيلع

 لاق بلط 1 0 * |مداراف جرم 1 2 قا

 اتت ةلانوأ سيحدف و + اماق نإ 00 يلد

 نامالس ىف 170 ىللاطي ناك ام لاقو اع.سأ ناذهاب ديرب

 ارونف فاذع وأ هدب ش 2 »* ينقال 5 ردح الاف

 ١ عناصأ ن 5 000 0 يروم من ا عل 6 يرق :ءاالاقف كف. معلا للشا يعل 8 ا ٌْ

 ١ اصمت طش يل>رضفنت * ةرانو طابخلا فارطأب يذمأ
 1 ارسي هللا نإ ميال فوسو * مهدالب من بعس ين ؛ يشب | 1
 1 اروغتلا يصاقلا ىت# كالانه *لجنناسبو |سأرلا تاذبامويو

 : نبادسأ 0 ا ِه فصانلاب يعبفلا مزاخو يئامالسلا راح نب ديس كلذ دعب هل دعق 7 ٍَِ ْ

 : 001 101 ءامراالا [ذاوس ىراال ناكو ءامرف للاب داوسلا رسأف يرفنثلا مماع رف هيخا

 )00 اأو كتسا دقق اكه تنك نا يرفنشلا لاقف ا ق ع ىلا دما ينأ نبا عارف كشف ظ

 0 | مزاخاب يأ 1 م احل نم يف»إ قار 2 ا مزاخ ناكو كل ثمأ دقف انا نكن 1

 نبا لحرب 01 ]و هتحم امهو هاطيضف ل هقْط ح مزاخ هطيضو امان يقااو ريصنخلا مدا ظ

 ْ معاي ىجد ىه لب دبسا مع نا لاق ىل-ر ىرفنعلا اقف هذه نع لدحر ديس [ لاقف أ

 ا 0 م الثم بهذف را د.شنلا اعالاقف اندقنأدل | ولاقو مواهأ ىلا هوداو يرفنشلا اورساف ظ

 كلذيف يرفنشلا لاقفتب رطضا يأ ترصعبتق هدب أ

 هماح ترش داو برذ #* هماش تبهذ امأ يدعبتال

 * هماظع ترض نرق برو د

 ناكو لمفن انك كلذكى أ لمفن انك (١)ن أك ىرفنشلا لاقفهنيعىفدامرمث كفرطأ أ يمالسلا هللاقمن

 ةغل يعو كاك تاياورلا ضعب ىفو )١(



 ا را ا ا وم ا نا حدا

 غ ا

 (مُه)

 لاق هلق نب اذلذا اوذار 1 نيحدهلا ولاق مث هنيع يريم كف ل أ هللاق مهم الحر ضر اذاىرف دغنلا

 3 10 نكلو مكيلع *# مر يربو نأ ينوري_: ال

 رار السم ىلاثللا 19 رم © يربك  ة[يح رع زا اك
 ئرفتعلا يتاياازتف طب كافر

 35 حعارومامغلا قدراس ىرفشللا لع

 رااويلافو.سلا نم تفعر دقو * الاب كوي لثم ءاز> كيلع

 رحانلابولقلاسم دقو تفطع * ةفطعو 5 موب كموبو

 د
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 رك اب ءاملا بّصو ىلكلا ريززغ

 (؟) رئاوعنيتضاذلا كتكوشب * مهنأك مهف توملا عفد لواحم
 رياقملا هتييغ نم نيقاب لهو # ىربام دعب يفق ال ول كناف

 « ران انا ام>ار اماو كيلا * اه يعدا ةراغ يف ينتفلال

 رتاو كدي ام يتح تيلباو * امخي تلظو ار واتا ل تاو

 رضاح كدازو طوسم كريخو * اسناعسارلايف بيشلا كامر حو

 رباص وهو هنوف امون دب الو ايم ناك ذا ءرملا توم لمح او د”

 راوتم :هوطخ دشو ديدححللاا هحالسو ىرفنشلا ندعرالف

 رياصم 3 نرخ هلعم يت يمح ناو عار تالا عور ماو اذا

 !١:بئاشلا نب ثرحلا تاتق دزالا.نا هلتقمو هرسا.بيسو يرفنشلا يضا نم.ناك لب ال ءرْبَغ َلاَقَو

 ل تاق كلذ لبق راح نب مارحدل لاش مه مم لجر ,هلتش ءافدلتش اؤود نأ اونأف يموفلا

 رعشلا نم هلاقام 50 ناكو يرفنشلا لاقف 22 هكر تأشناف

 عد عد اهنبال اطوق الو * (”) اهره ةدلاول: نسال

 عرضملاب كلمأ كريغو .*# (4) لئاغ ينلاغ نأ رذاخم
 نب مارح امو ينم مدق مث كردأن ه لاقيف مهف مزال لع يي لج يرخس م١ املف لاق أ

 لاقف هيا>ر ىلع سانلا قيس من هلتقف هيلع دشف كيبأ لتاق اذه هل ليقف رباح

 توصملاج حملا طسو يي نك * ديلع 1 ما 7-9 تلف »*#

 ا قوسب ىرفنشلات 0 لاقفلوتقملا مارح ع وهو رباح نب 1 6 زال 0 نا 3 * لاق

 ديف د اعلا يح نم 2 يت> ع.جرتال اقداص تنك نا هللاو رباج نب دسأ لاقق ةلاش

 7 ىنخيل العن سدأو العن عزت دقو ليلا فود يف ا املف مارح انباو وه قيرطلا ىلع هلا

 نم 'لغف ىدحلا * رفاون نيئض ىدخلا تلتك وهلت# مهنأك هيف توملا 0 لؤ# ىورو (0)

 هلاوعا ندعو فوطت يورو (4) اهم تورو“ (”*) ىرزامالا نبا ها ةداحلا داراو ةدحلا



 8 و رد از : 7
 : كات 6

 ده ندين“ ما نيج
 7 ياا 4

 لكتب يلا 0 9 عبضلا ا 28 لاو عضلا 0 الاق 0 نامالغلا ع اماف

 11010 3 داو يتح هلاةم ىلع لكل كيذا

 1 كس 200 أم هللاو الل ا.ه لاق انرصب أ نامالغلا لاَقف مهتم و

1 
 0 يعرملا كرحي ملو لعتلا يف قش ىرفتشلا مهامرف هلق ىلع هلعت ع أَو

 35 اوقلطنا مما مْ اقاثو هودشق هوذخاف هيلع اونوف مهب 2 قع لف اومااذ يأوام افاد ا

 0 كلذ يأر املف منباو 8 أ لرش مهضعف هلق يف مها اور مرطسو هو>رطف مههوق ىلا هب

 3 58 م نيح ا لاقف ءادوس ةماش اهب تناكو عوكلا ن م هذي عطقف هب ريض مارح ينب دخأ

 ههماتق تءظق قرذ برف # هماش كلها فد

 هماظع تلصق نرق برو

 ا اق طر ا لاقو
 ا هوظطخ دعو ديددلا هحالسو يرفتشلا ندا

 رباصم مي رك رح هاعم يح # يكونو اتوا عور علوا ذا

 . | ةيناثلا م 6 ةوطخ نيرشعو يددحا اهازن ةوز ا دحوف لتق ةليل يرفنشلا وطخ عرذو لاق

 30 دمحيودنع 0 و دزالا ىلع هناراغ ىفو رفنشلايف ى ماعلا ملاظ لاقولاق(١) ةوطذ ةرمشع عبس

 يرفنشلا هلق ُِق 0 1 5

 3212 اتحا لك . فافخمتأو #4 يرفنش لو وكردن+ مكل

 بقس» وخأو بلاط م كنع أطاسن 00 3

 ظ 503 ب طلابقع 378 0 ا عاب هرم
 3 روس همدش قرفعلا ةمحمح ترضف مهم لجحر هب يم هسار حرطو 0 لق املو لاق

 : 5 نتاع اع رح هلتق ىف يرفنشلا لاقو ةناملا هب تمَتف اهم تاق همدق

 * 'تلون ذا اماريح تعدوامو * تاقتساف تعدزأ 0 مآ م

 تاظا ىطملا قانعا ناك دقو * اهعأب ور د

 كلو نيدعلاة معن اهيق تعدط * ام دن 3 _ امدب اوف

 ٠ تلجو تفعنأ ا رك ذاذا * اهلياح ااثن ىزذمال يف

 تلح ةمالملاب توينام اذا * اهّنب موللا نه ةاحنع لح

 تفلت تاذب الو تشمام اذا * اهعانق طوقسال ينتمأ دقف
 10 0 هصقتايست ضرالا يف اط ناك

 | الان الو ًانبع تفثنال اهناو 10 وح نبا يردي دعو ناكنألا م ةطقيب "يذلا سلا

 كا نأ ام لع هيمن يوري واعر |
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 ع عومدلا ينالاخ رذط .ملو اهلابأ ملا يتيم 5 اذا

 تيمي وسدأو موق يف تحبدأو
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 رف يسلم ع جلاب بيم

 رس ال ةرودصخم هرودص #2 تقةحسا نيلعن ريغ ي زاوح ليلق

 يوكل ى1ا ةمتمج اذا # ةءالمدر>و سرد ةفحامو

 فطعمدعاولافارطالدغ « دتبم ديدجلا ءامنم ضداو
 فتمو يعشلا نانراك نرت » ةريوظ فا عبن نم ءارفصو
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 ب كلام نإ جرفم نا نامحلتت وس تدي هنأ يزفتعلاا لع بتاواس نم ناكل ال 1 هريغلاقو (
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 (وجر

 لتقا نأ كولتق ناىلع لاقف يتنبا كتحكنال نامالس وب ىناتق, نأ فاخأ ينأ الول هل لاقف ًاهجو
 ىلع هفالخ نامالس اونإب تدشف هموق ىلا ام راسف هليس ىلحو 8 ةحكر اهيرشلي لح راكثاو مم
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 يدهاالو ليبسلا يدهاال ءاهتب * كلام ىلا يف سك ملاذا يناك
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 رشحلا كدعوم مايالا ةولسايو * .ةلل لك يوجح يندز امح ايو
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 اهماوس ىلحاو شحو اهؤانهدف * .اهمائرف اهاضع ةقازعا تادي تقع



 ل هج ردنا را ل
 اهمامث لاب نيقب رلا ةسرادب * ينةومو رايدلافيجامم ناو:
 اهاقس داؤفلا راو ا ؟الو لهل

 اهماود مودي ا_ردلا ةذلالو * عجار كل يه .دقامالف رصقاف :

 1 1 رويت ءاواجن 1 عر يذلا يسؤلل رمل ناو

 ح لحتساو اهاع انيلغ «امدمب ةكم نوتيلا يرق ضرأ نه ك1

 نوتيزلا ضرا.يفو مأتثلا لهآ نه لاراب ةكم ير لو#

 اهمامح راطو امصاقأ تفشل # اودسفاونوئك انلا اه ةثاعذاو.

 امموساهاوتسينذا ضرالااذا * افدعت ةالفلا ضرع 3 جشف

 اهمال قربي, سمشلا ل ئمءاضسو * انقلاب فحزت ليخلاب مهحبصق

 اهماقتنا ودعلا ينأي ةرووجحو مسمع فوفصلايفاضركسع مبا
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 ةوادعل رذص ينا ىلع هباضر<و هناحد# ريبزلا نبا عم اناك ةناذك نم نالجر كلام 82 0
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 أ ابل اي ينئرا ًاموي هل لاقف هل انادي نوضح ا امل هر نأ ىل تم |
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 اةااكلا ورمع وبا لاقو ةدصقلا اووف ءدالوأ سمأو هلضوو هيزاح زيملا دغ هل تفعشاف لاق
 طلوخ ٍقَح ادندش اعز> هيلع عزذ تاو هريغ دلو هل نكي ل دواد هل لاش نا رعد ينال ناك

 كلذ 11 ا, لاق هي دقو هال نوفا: 0 اج رونا رخص بأ غابو ورم وبا لاقو

 ب علب اهل لاش مف ةرواحت ةعاضق ند اسمها قىوع يلذهلا نود وا ناكو ورم وبا لاقو :

 هموق أ اهحوز مع لحرو تجحوزت مث اهرهد ند ةهرب نالصاوتي اناكو م 2< مأ نكت كوس

 حد

 #0 كلل. مدلا نا تامه © انوا ةقاضرلاب انسهر نك نق

 رغودل سل تش ردق ة>اح يذو #* هلام كلام لل ند فرو يذو

 قمل هب قاضو ولا هب لكو # هول 35 كيعلا ا ىحنأف

 دا 0 دع دوادل فيط ينجاه دّقل

 ةواس ريغ 0 امو

 يناذف كانعض احن ول :كدنعو

 ةقالع .نم يهفان بط كل لهف

 امعهش ٌهدلا مرد ذا | م

 ينقي الولو

 3 نإ

 ةم نع كولا ا

 هسدمرلا 1 |مذ هل

 ينثيغيال بئاغ ق ينر اهو

 هدقش ينالب دإ يكيلم 0

 ةنعطل 7 تمدق دقو يلون

 يننإو ايانملا قل 5 تفح كنف

 الفنت ودعلايف نعاطا الو 2#
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 مك وكلا تابلا تل

 يبلاغ وه ىذلا مقسلا نم اور

 بضانتلا موي ترداغ نم ءافش

 بازلاو اع دمطلا نيب يدم

 ال لع اضعأ در جما
 ال ا وح هلأ نم
 يحاصق يعم داغ ادغ تنا له

 *«*  بئاب سلو ةيسانيت سلف

 فاقملا نيب مورلا يدير ةافو

 عا تونا نه راوك نك م

 بااوملا ماسح ىفاو نم عباتل
 كوع هل ضف يشأ هلأ ىلا

 بهاذ ويسعل ل ربد ىلع * ةئمطل ناءاس | 2 رو فطعاو

 0 قو ترهظ ةوادعب ا 6 ىنانأ دو

 لغاود لاحرال تادب'وع #« اهلك ةشدملا راوطا تسلو

 يلباو كباعش بعري ملو أراطل »+ فورم عرقتو ينذ رش ةن ت>عيصأ

 لباذلاع رعبا نماعملاي رب 01 يحسم كرب وىرافطاكللو

 لقاثتملا الو كنيبح ًأطاو * ةربع كدب نيقاملل نوك

 رخص وبا كلذ يف لاقف

 ما #

 زو رول روغلا امزيصمو * اما ىو ءازوملا تنددقو



 لاا

000 

 ينلل عم ماسنملا يف ىنا رش تابف

 اهاحم رايد يندا ةيعاضق *#

 ةلفط كسملاب لتغت يحدلا جارس

 تع تانثلا“ تمام" ةكفف

 ايدبح  اذيذل“ اد و> .اينقلعك

 قفالع ض#و يدو اهل ناكف

 ايدلع عنب :تسانا لثم ناززف
 انثوم دعب اؤادصا ىتتان ولو

 قرا تدك كو ي-هرىدض لظا

 نم روك ذملا ءانغلا اف يتلا رذص ىبا ةديصقو

 اقع زاد شدحلا تاذب ىلا

 ا 1 امافامهسربتفقو 0#

 هداهاش لإن تب ذك نا: عمدل ىو
 اهفشو يش لاغ :املف تيس

 ةدر نيايلخلا نيب نكي مل اذا

 هللا ةفاضا دقو ليقت في قخ ب رعل ريخالا تدباا يفو لوه#< ميدق لوأ لقت تايبآلا هذه يف

 يس اما قاح انه لقا
 هر كاكذل يور نال
 ىوطافرعال لق 0 كتر

 > ىذا باسم نمل لأ تندم

 يرازا شح راعي وك ردقل

 يدملا ىل تغلب دف ىليبل رجم ايف

 ةليل للك يوح 0 جس او

 اهدبو يلب .هدلا ىم سأ "تن

 عجاورب ي لا تاب 0 تلف

 بنان زأ !يوج ىنثي يمالا ضإ اكن

 نب بصح ا ةاثو ند ىاو ةانف 4

 تيك 1:نوالا الو لاقتم 00

 2 نهال ىحنال لا 1

 بيشا مودا يأ ر نأ ىلا اديلو

 ناظي سانلاىلع يل الو يدوب

 تتمدد ضرالا نذ زماني سم رنود نمو

 برطيو شع ىلييدص توصل *

 الواو ليذه رعش راتخم
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 وطن اهنايا -نينلا تاذب ىرخاو.:©

 رمش برس امءمد ينيعو تفدص #*

 ردكلا نعت 3 ىنءا ام نيس *

 ةرزملا بلع اعود ا تيرا
 ركذلاسردىكءدق يرث ذي وس 0

 رجفلا علطي ثيح نم ايصلا مسأ ©
 رطقلا هللب روفصعلا ضفتنا 5 #

 ريص هل سيل ليق تح كترزو *

 رحس وأب الا يصاخ بح جا #*

 سما ءنيخأت يذذلاو احاو تامأ 6

 رجزلاا امهعوري مل اهم نيفيلأ *

 رجحطا غاب نكي ملام ىلع تدزو #*
 1 كدعوم مايالا ةولسايو *

 نك ا يضقنا اماف *

 4 محلا 0 ادبأ انل *

 تكتموص
 امهر سفتلا يفو اهتاآل يناو
 ةءادؤ اهأز نأ الا وها 0

 رجفلاحضوامىهدلا ير الأتاتب ©
 ركن الو ىدل فرعال تيبأن ©

 رضحلا قرولا اهقارطأ ف تنبو »+ ا اناناذأ يدن يي داكن

 ( نورشعلاو ىداحلا )  3الاغاني 

! 
1 
/ 
1 



 (ةم)

 وهو رعشلانم سل 0

 9 و ا ا ا ا اهل »*# ةب صاع اح الا كالقلا ينأ

 لعاموب تاذد لاق يد>ح نع 3 مدح لاق قدما نب داجح انيدح لاق ك1 [نوخا)

 هتينغف ك كح فلل تير ناف 0 ء مهارباب 4 لاَقؤ حيطصموهو ىداهلا ين وم

 رطقلا هللب روفصعلا ضبا 8 + ةرف كا دل ينورعتل يا و

 هتينغ 30 0 4 هب يا 4 0 0 0 بدح يلا هكديرب برعذ)

 زر ل[ اجهعو 98 5 * ىرأنأ شح 0 3

 هترنغ 1 ار يلا يم و هتعارد قف

 ريما كدعوت مايالا ةولسا ايو #-ةزبل .لك 2 . تي يندز اهح اف

 هتينغ 5 ا 7 وح ةعرادلا ت ا 53 0 قف

 سصهدلا ن 5 انني ام يذق ا اف + اهدبو ىفاب 00 1 تحك

 نينمؤ ااريمأ ايىلبهتاقف م ا هللاو تنسحأ لاق مْ ههسد ادب يت> هباس ت 0 0 اص قف

 اوكا عن اتدراةماز الوال لاق. 3 ها 39 2 1 ف ترد 1 تبضغف ةنيدملاب نا ونسب

 لها ااذهدسذخ يئار ا مهاربال لاق 2 ىملح> ىد» 5 0 3 يناكش 4 ,رطا لوقتو سانا

 ع رخوالياجالا,تذ> 0 ههعاع الف هف يش لك 3 ناف ةماخلا لام تدب 0 2

 00 نم هلوق لدا ريق رءش نم هيف ىتغل امو )

 نيل

 مهل نم يقلأ ىذلا جرف * مكب داؤفلا فمش ىذلاديب
 مكحلا زئاج كيلم الا 57 مل كل>ان

 نع ا يلعفا مث م *» كيفك دف 1 1

 2 0 تادعمق * ا ما يف اير ناكدت

 00 1 اب يناحرلا د 0 # كب تفاك دف 1 ينةيكساف # دشن هؤ ادتيا 00

 انثدح لاق شفخالا اندح لاق اصنإ ىلع 1 ( 59 هر تا ق> ع٠اج نبال هي ناو ىل هن يان ضر رغلا

 ينباي هللاقفهنحتسافد مما مالغماظنلا مهاربا ىتالاق يورمكلا | يأدح لاق نوراانب نسحلا نبد#

 ليال يغبذي ال 1 ا ل « قبس دق هنأ لوا

 3 0 | .طاخم ىلا تتاييارلا]لل لوقب نان ع رغسصي نا دا الا ي ىغماي ال كاش نأ ن 5 را

 هل لاقف نا.ؤلا كلي ل ٠ حورلا لحم يلف ن 0 كالعو ةدوأل 6 ءاخالا باس 0 كتندامل

 الع انامبذاجم عئابطلا ماظن || مهارب اذاتسالالاقدمتا لحرلا ام أ كاذ تاقنئا هفرع. الوهو مالغلا

 هيلع كل ىوطنا ام ناك ولو 00 ا ا ل للام ياقاو ةاولاب !مواكأم ىلإ ليكو ةسناجلإ 1 لثأد ىلا 0 ةقفاوملاب اهم راقأم ىلا لك ةسن اللاب



 ا 7

 ىلذطالاق مل مهدعلا همدعو سفنلا ءاقس هؤاقش 1 يصهودح هنكلو ادو هن 2 ًارع 0

1 

 2 نع 0 يلعفا مث 2 مكب تفاك دق نأ ينقيتق 0

 رهعم ل# لثم كلنا تءاع ولو نس>: سم مالغ ىدنع ثنو تهوس اع ا

 لاقف يملا اذه فد وبا ةنحلاف ندقسالا ندا ربا كا كل رش ا
 نايا دج نم حورلا لحم * ينفع تناو نانجاي ريحا

 نامزلا ةرداب كيلع تف # يسفن ناكم ل1

 ناءطلا رح انك تاهو * تفاخ للا ام اذا يئادقال

 يركسلانع شفخالا امندشنا هربذو ريخالا ءانغلا اهف ترك ذ يتلا ةيءيملا رخص يفا تايبا ماو

 : هباكصأ نع نع

 ىمسج عرضم حاولا نيب # يوج نيقبيل تيقب الو

 9 0 باقلا اذه ندا # اه 1 م :لالطا

 يمد 3 5 دا ٌؤْهلا 0-3 #2 ردم نعل تح دقلو

 2 3 ير ا 7 »* هايهرب ين> رح ىف

 5 اذناك ىرغو يرض # هل 6 دان تلق ناك

 مغ ند 2 دق لسا #3 رص مغ 0 ناك وا

 يقرالاةحاط نب ريغ نع ىراصنالا هللاد قا ع هبا 0 3 نب نيسحلا ) 5 1 1 9

 تاق ءانغ ساناا نسحايف كل لهكسنلاو لضفلا لها نم ناكو يم ا بئاسلا وبا يل لاق لاق

 هادا ىلا انتج يد انجرخ رارزالا عطقم هلقثو هظاغ نم هيمسا يل ناسليط ذئمون ىلع ناكو م م

 اعارذرسشعانتا هلوط ان اخ دفانل نذأف : ةرهز ينب يىلوهر 7 بحاص ترالا مي نب ملم راد ىلا ظ
 شارفوىدسلا ىتبو ةمحالا اءمنمبهذ دق ناتقركالاهيفاماعارذ شع ةتس ءامسلا يف ةكدسو هلثم 5 '

 فرب نانوشمع ناتقف م امهم و ةمدق نم غيبصلا امنع علقت دق بعدن نم ناسركو انا وذ : ا
 اهكرون اك ليسغرفصأ ىورهرقرق اهيلع تيهرعش اهرعش ناك ءافجع ءافاك زوج انيلع تعلط مث
 تاوانف تكسا لاق ةذهام ىماو تنا ينأب بئانلا ينال تاقف تسل يس اايتيسو نإ ا

 : : ْ تنغو تاارتشلا دوق :

 مولأ نم ىنلا: يذلا جرف ها كب داؤقلا 0 قدا 1
 بئاسلا وبا ف>زو اهه>و نم فاكلا يهذاف ٠ ا ءاحو قيع يف هللاو تّدسخ ريغ لق 6

 لل وص 1 ف مْ هعم تفحْرَو 0!

 معو رغملام رولعإ ”فروتسلو مك كبام ىاف ءافخلا 2
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 مرغل ناسحلاب كنا بلقاي # هياق ةزيغ نم نءضت ام
 منو اع يع ارا تت *# 00 اسحاب كنأ تلا

 مقني اذاف اناوخا نوكنو *« هميمعنو انثيع ةذل قوذق
 لك زوهمأ رظب ضميفاذه مقن نإ بئاسلا ون لاقف يئاشولا.نعيطسولاب لمر فيفخ يكمل ءانغلا
 تنغ مث ةبرق يف تدب قيوس وبري اك ىنيع يف ءافحعلا تبرو نيتقرؤلا انبراق تح هعم تفحزو

 0 -كصوص |
 امرا ةيحالا ينود لحذا © امقسلا ٍلاعا ىلإ لوطاي

 امنع مكفارذ يحضأ مويا 3 مشب قارف يتخأ تنكام

 | يرحم يف 9 قالطاب لقت فرفخ هيف ضيا هلو اهار يش يلع سوا ا ل لقت ضار_غال ءانعلا

 ا رلآر لع اتضوفدهوك ذاق تاواتو يناسلبط تقلا ربع لاق ميج 'قحسا نع َرصنلا
 تدبلا يف تناك نهدب ريراوق أمف 4 ةعار لوانتف بئاسلا 3 ماقو يونااب نحو ةنيدلا حاصب 3

| 
| 

 للاب كل أسأ 3 أوك مانا ىليلاوق غت || ناكو ةيراذعا بداص تزالا نا حاصو ا آ ىلع امعضو 4ق

 هو ىلع نهدلا لاَجَو تريتكت ذل وقل 2 فلك حاف هسار ذل جو هلق ىلا تالا تعلن مف

 اهلا فانك اككمو لاقا ءدق ءاد يل ثء دّقأ اط لاقو ةعزرلا مكاو مْ هردصو هرهظو نئاسلا أ

 هل تررتشاف 0 ن4 ماشه 0 ةبواعم 31 نمرلا ديع ٌثعا مْ لاق نيموي ةعمج 0 ُّق نيكس

 هيلا تامحو ءافحملا

0« 

 حس وع
 0 نيح لق ند هناماق * هناي يوولا كتعل ند واي

 هناماو هناسا نيب توراه * نداشب يتثلاناك اذك اذ نم

 هنايحم انذك فاحال اموب *# نك !ميناف ىوهانم ةاحو

 هباذإ 0 أ ندع الو < يدل يف ”كداوغ نفلاخال

 رصنبلاب ا ةقانض ينال ءان ءلاو 00 انملا عقر مو نييزاحطلا ءارعش ضعبل رعشلا

 -5 ةقدضص ىلا رابخا 0

 ا ةياورلا ريدك تودصلا برط ءانعلا حعيملم ناكو نع رد وم ةئردملا لع ني ا 55 ملا

 نادل ناكو ليس يق مولا 000 مهدشأو احور مهفخاو ةر 0 ساب || 0 2 نك ةَملا اص

 ند نيسحلا 0 يرودطلا ة قلل ب دما هنأ ناو نيدودعءملا ن ولو ىنغي هقدص هل لاقي

 ظ

 رابخا دعل ره هرابخأو رداو نلاو حزاا يف هدحم سانلا هبشأ ناكو ةديح ةعئص هلو ني رويطلا

 نب ىلع 0 همايأ ٍْق زاحملا ن م د .ثرلا نوراه مهمدقأ ن يذلا نينع لأ ند ةقدص 8 هدجح

 ًاماولاقف كحاخلا دشأو كلاؤس 2 ص ةةدضلال ليق لاق هللا دمع نإب هللا دبع نع زيزعلا دع

 نبذاوضر (قّربخأ ) ةقدص يف او ةقاق ا ةقالطالل :ىرتكو نيكس ىهجسأ اوكلذ نم يعني |



 ا ل
 ظ ظ 4 60 5 3

 هيقرلاوا يدزلا وب مهاربا قحسا وبأ انثدح لاق مب هاربا نب بسوي اند لاق ينالديصلا دمحأ

 نيل قاض نيئغملا نم. ىلا رضحم قرم يلا ىرأ نا تيرتشا دق ريخشب نب ثراحلل لاق

 و نولشإأت نولعش لب ماش حا الو هن .ه ريغ ىلع نيطسم نولذتيو نورتو تو نادل

 مهابإ يتيؤرب مهن٠ لع ريغ نع يناوربال ثيحي 3 الإ مثال اذهو مءارظن دنعو مهلزانما

 را رد دلو قى ملا نب مهارب ١. ينوخإو ناماس ىمحو انا هيف سلجا اناكم يل دعاف

 هيو ره اعأ كلا كنار ن داكن نادك مع كنأ ررساو دعا دك كلغ نوملفماالا» + نا :

 1 م نيطأو عيا يسئارا وي الو تا تع يا

 أواك 6 ماعطلا مهلا مك3و تت را كلد د لعفف م هّئلعف الا اًثيش مار ا نم حش الومهلع علخاو

 دربلا ديد_ش اموب مويلا كلذ ناكو علخلا ت ترضح 7 اورق ذينلاب مط 0 َّ * مهلا ر اظن د.شرلاو

 يشو ةيح 0 .هأ ا روءسإ ةئطيم 0 ر> ةيح محم عنا ل

 | نإ ينغل مغ رش ةوثح يناسأرخ م دحام ةعارد ةقدص َِ ىلع تت كن ا دل سمع يفرك 5

 2 نإذلاى 3 ةقدص وبأ اهالتو ميهارب أ هدعب ينغاو مما 3 : 8

 علا. عم ولعل ريس اهنلكأ »» :ققانتملعأ البا تاك لجأ مو 5

 ادا ب هل كلاققأ ةفدص اي هللاو 0 ثردلا هل لاف هديعإ وهو نال“ كن را هداعت 6 هداحاف

 و تاريعش 0 م يتعارد تى ناك ول نوكف ناك كتيدف هارب 2 دربلا ينص رش دقو يئانغ

 ينغت م ” اولعفف كنف ةنطيم م حام ةعارد هيلع علخي نأ صاف كدعضف كالذ عما دا قول

 ديما ةقدض وبأيف نغو ةعاملا

 لمرلا اهريسىفدأر فاشملالده * ةسيخم لزب ىلع طبلخلا نإ
 اها دع هدعل وعل 2

 انا 10 ولالايح نم اوءطقو * انام تعووط ولو طيلخلا ناب

 دي ياخ ثرحلا هإ لاَ انرط ساما ىلا - نأداك يتح ةنشرلا ترا ةمايقلا اهيح امو ماقاف

 ىلع تناك وا نؤكت لاخلا كّيدف يرث فيكف ةقدص وبا لاقذ تامحاو كتيدف ةقدص اياب هللاو

 2 7 فرىعو هعض وع اوءاعو اك رهظ يف و كا تثرلا كلديَفَو ى هوان يعل تاطيقش هن ١ ةءاردلا ص

 هيلع تا يثوب ةلطبم ا ةعارد ةقدص ينأ ىلع عل ا ناب ا هيلا مهلاخداب نمأف كلذب

 نسما لاك لآ هربا 3 0 ل لاق 2 نان كد ص نب 3 (ينبخأ)

 هباحاف 7 هدغع امشي نا * ينبا رفمدحو 00 يبيفطلا ناما مس كك هللأ كيبع 5 ناماس نإ

 يئرداصف لاؤدلا مك مربت ا هقدص ينال لاَ 2 يندملا ة و 3 مف نا“ م نم 56 دعاوف

 اومأ اونغو اوساح اماف هأنإ الط يد ىلع هرداصف 0 ثلا لوما لو كر ءلا 0 يل ىلع

 : مهانخف مهربغو 20 نو ديعمو 1 ا ءانغ نما او هيلع او>رتقاو 3 كف اص : ءانغب

 . لعمر هل ةمئصلاو ىنغ

 هنامت نيح لشق ن .. هناقاك 8 هنايح ىووهلا ب ءأ نم جواب

 ركل 002 ا ل
05 
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 مبايآو هاجس نب تن وراه *« نداشب ىتشلاناك اذك اذ نم

 ثنسحا هل لاقف رفءح برطو ءاشام نسحاو داحاف لاق اهرك ذ مدقتملا ةعبرالا تاسالا ركذو'

 هعبط ىلا داعو هنسفن تهرش كلذ هل لاق اماف ديج رومس نطيم رخ جاودذ هيلع ناكو ينا.حو

 ميدقلا ن 4 ًاناوصأ ينغ غم هب هيلع ءاقلاف ل هنئماؤعتل و كك. اع جاودلا اذه نأكاه تا ول لاَقف

 لعرلا ِف ةَعاَبَص نف اهدعب ينغو ثردخلاو

 قا كغ عا مو 8: قاساتك دنوملا لطي م
 نائبم تبحاص نكن و » ىنهايو ىريغ يف تلده

 نالعاو رع يف كدعب ن ناحدناب ى ا تقثو 1

 ناكغلو دهع ندهو كو »+ قثومن 4 تئشام ينتطعأ

 هتبج عزنف جاودلا اذهلالكش نوكت ةبج ىلع تيا دا ول لاقق اجو تنسحا لضفلادل لاقث

 هتعفدو كاضرأام ىلع كتقفاو دقدل لاقف ناماس نب نسحلا توق اوفرصناو [و كح هياع ابءاخو

 3 هنذدحأ ام اش كياع تكرتال هللاو كلام تذخا تقل تع 2 اش ادحأ لكنت النأ ىلع كيلا

 ةنيعا هلع انلخأو هنم اكحضف رفء>و لضفلا يلا ةقدص وبا هاكشف هفرصو اهرك هنم هعزمنأ

 امهعلخ م هلم قيفطلا ا

 0111 نراخخلا هذه ىف فنان ةب 2
 و

 هد 9

 لمرلااه ريس دا رفاشملا لده #* هد لزي ىلع طراخلا ناب

 لبالا تنحام اذا مامزلا ىنني * مطقافقلا حاضن س 21 ل
 5 هف ةصاخ ىعاشطلا لاقو يعءاش طاو ورم ع 55 ان لو ليف فيقخ ةشراع نال ءاذغلا

 تاياورلان م يد 86 ةعيص هيفدعمل تدحو امو للا نإ هقفاوو 1 قدحسالو جرش زرع

 كانه بنو ةراتخلا ةاملا ىف كت دف انام تعووط ولو طاخلا ناب اماو روك ذللا ريا يف الا |

 قحسا وأ ين 0 يعاد 12 مو اند لا دحأ نب ناوضر يرَشخَأ) ةراخا ترك ذو

 زكأم كليو ديشرلا هل لاقث موللأو هللا قل كأس ةقدتم وبا .ناك لاق يدبملا نب مهاربا

 10 ةقدس ىلا مس لدن قدنك و نيكسم يعسأو كلذ نم ينعنع امو لاقف كلاؤس

 نبال رورسمل موي تاذ لاف ادعش ع ه ثيعي ديشرلا ناكو اذهب ينم قحا نث ةقاف بقلت |

 ينوءار اذا ينيدملا يبرم ىلا ناو اصوصربو كزازو نامحد نب ريبزو ىلصوملا مهارباو عماج
 رادقم مهم دحاو لكل رك ذو هتاصرادقم اهرادقم ةجاح مهم دحاولك ينائسلف يسفن تباط دق

 ةقدص ينال نذا مْ هب ءيمأ ام رورسم مهل لاقف ةقدص ىلا نع مهما اومتكي نا مهصاو كلذ

 رجض مويلا اذه يف اناو كلكم ةرثكب ىنترحضا دق ةقدص ابااي هل لاق سلج املف مهل هنذا لبق

 نا نم هم ىنتيفعأ نااماق- كتلكجع يما ىلع ضقت نا نم 1 حرفا و جرشانا تدحاأ دقو

 طع ا ا

 مب“ وجو

0 

 بده حبسا
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 رهش ىلإ الو مويا اذه يف :كلأسإ ثيل يديديس 0] الافق فرقنا الو 3س 11 ل |
 ةنايسم كوغار قلتم تر ععأ دقذ كش لع اذه ىف تطرش اد[ اما |

 كلصا مل نا ىلع مولالف مويلا اذهىف اهدعب ايش ينتاأس ناف ةلدعم ةئينه اهذخف هذ يه اهو راثيد
 اهقلطف كدب يل ةق صم | سمات ام> دق لاف ةقين ولا يف يفدز د.ثرلاهللاقذ نيتتس وع هللاقف "ى 2 1

 لعرض نمو هللا دهشأو ةحاح اذه ا يف كئلأس نا ًافلاتش ناز هةدحاو كش ك0 يت

 لاق ديشرلا سفن تباط اءاف موقلا برشو اورضشع نينغملاو ءاساحال نذا مل لاملا هلا مقدف كلذ“

 نا قل كن اسحا رثكو ىتينما هغابت ملام كنم تان دق نينمؤملا ريمااي عماج نبأ هل

 اراد هب ينبا ل ىل ضان نأ نيشقم ويلا ريما يار ناك ىلا يال ناك ل مهاتقو ١

 فالا ة 3 لاق كلذل تردق 5و لاقف لمف موس وفل قهزاو يئادعا نويغ ًاقنال هيقاس اهشرفاو

 يفو يدلو ربك أ ىلعو ىلع ما 0 دق هل لاق ىلدوملا م هارب 3 ملا هل سماق را

 جاتحا راغص مم و 0 نا يلا جاّمحا نم 2 و 2 ديراو غاب دق ّس مهرغاصأ

 لثع هل يماف لعف كلذ ىلع ينوءم نسحي نا نيئماومل رم 3 000 مول ذخما نا ىلا

 ها رو لع د ع للطن هرض ام ءانثلا نم لوقيفموقي مه دح أو لكل لمج وعم ٠ عماح نال نع ام

 يناقا يديساي ديشرال لاقو اماَق هيلحر ىلع بثوف الاهشو انيع قرش كاومالاىلا ر - ةقدص دبا

 00 وكدحضي ديشرلاو حايو برضيو هفلحتسإ لد لعفا ال ديشرلا هل لاقف كترثع هللا كلاقا

 اك اه هللاقو د. شرلايدي نيب اهب يمرف ريناندلا 5 هريص ليع اءاف كللعأ لم رمش ليس كال يم ام

 ينقحات مل نإو املا تئش نإو ةدحاو تئش نا اهقلطت ةقدص ما جرف كتدزو كيلع !مددر دق

 ا را فلأ هتاف 5 لا :ةلا ا دنا ايلا نا درابلا اذه ةزاح 2 موقلا 0 .

 و 1 / كلذ ناكو ا معه رائيد 52 أو را راس ديدلا ل اهيلع 1 م ىتاتس يي دضرلا

 دم نب ناوضر (ينرخار رانيد 0 حو كفل دموي فرصناف ا نأ 3 همدؤط ع 50 2-6

 0 2 ةقرلاب د.شرلا م نحو انرطم لاق قحسا ونا ينأدح لاق مهاربانب تففهنوي ىنادح لاق

 2 انلغاشتو ردس ةامسملا هدلومأدنع مقم هناو ديشرلاريخ اذ معو مويلاكلذ دغىلالصتاو ردفلا أ

 همون نع اد>او ادحاو نام ليقاو امي انج د.شرلا لوسر انءاح دع ند ناك اوأف اننا

 رلك رونا يدع لاننا ,> نع هلآ ىي نب رفعج ىلا ىمنا نأ ىلا هريخيف هيف عنص ام يضاملا

 يمنا اذاف قدس أ فانا د ةعم غرف ماودك ىن :م الك راك ز وبأ ناكف ةقدص وباو يمالا

 ًاظيغ تويو نجف كلذل راكزوبا نطشو هناك ر>و هلث امش ىفو هيف ركز أ مو دا هيلا رودلا

 ناىلا كلذ ند ا انو هن كيدعلا 2 الو هيي ال وهو ردعمل ي- مش 6 ةقدص 1 مشو ا

 ونهو نيخ ذئم هلثم ثيرط يلا رك ذا اء رط نيمؤملا رمل لاو ل 0
6 

 هس ورح

 لنوع ىلا 2 تسل ىلا
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 : رحد ثفناهف رط يف نيءو ر #« ديلا ةعاط هناك ه>وبو

 | |١ يد ازاد تيب دق يلا ىل َلاَق ين ةءلكلا ءذه نع تكمأ سان[ فاو ةينحأ هلت
 )1| ةنع تلفاغتف رمدق فا ةنلا يف كا هللا دج ىل اهشر ذاف اش رف اها تددعأ امو يتب رخ اهملغ 0

 ىدبساي ىللاقف تافاغتو ا اف هنعلفاغتأو يت س٠ دواعيل ت كاما لكلب نأ تريم ءافلا وظف |

 تابقاف مشب واو الك نع ينتجأ الا كلع حا قحو هللا كتان كلل: غدَح قء لئاغتلا اذه

 نيب نم بثوف ةحاملا 1 ل نع ففك او ا ضيفي هللأو تنأ هل تاقو هياعإ

 اناوق فق وو لح نأ. نم افون اهمادر رو هباس 1 2 وهاذاو ةجاخ جرخ كا هولا فيضع نوب
 ا

 كد.عو ًاحتانت ميسو هلم قارنت ا براي لاقو هسار عفرو د رطملاو "يد م هيراؤب ال ءائشللا |

 لوقأت دلع نم ناو تاما يل لوشال تيا ىل لوشن هتمدخ ىلا يقاعودنأو همر يذلا اذه

 .نيك اهلا ريختنأ افيدسايوشباو يني يكجاف ضيفي يناكيلعةأر ح كب فاحبف تمده لقأ مل تذب هل
 نين“ 1 هل. تفاح يح عتتماف ىف 1 نأ هن هدو ىحاق هن كرعأو كدضلا ينياغف

 وهوووللاهبانل مت نآلا هللاو بيط ديشرلا لاقف هب اهشرفأ ام هل عفا 1 ةيادقكو 1154 ا ريفا

 نوكيل ىترضحم كلذ زادي وهف ياحي هل تفاح كنال شرفلا كيضتش كيشلا) اذاف هب اوعدأ د

 لاقيت>هسلجي ىف رقتسا اف رضحأف هب اعد مث ىلا هكاحو ىراويلاب كل اهئرفا انا هل لقف هل قثوأ
 7*]]202202327ظ1]0]آ0]]آ0]0ز|]ؤ]|ز|زإز]ز]|]إ]ز]إ]ز]|ز1إ]إ]6زذ]زإ]إز'إ1ز1إ'إ1إ1]إ56إ651إ11 نارتذارفعج هللاقف هيف دقت ىرادهب شرفت كن انينءؤالاريءأةايح ىلتفلح يذلا ش فلا ىي نبر عجل

 ةصقلا تناكفكو ديشرلاهللاةف برطضاو جضف رصحلا نم يدربلاب تش ناو ّى 3 وبلا كلاش 10

 يذربابوأيراولابكا اهثرتاذاؤك تقلا تددح الو عونا مد 0 ذا ةقدد بأي تأطخأ4لاقفءربخأف

 الف كقح تعرضو 3 ” الو تنا هل نطقت ملو كعدخ امتاو هئيع يفو دقف كلذ نود اب وأ

 1 ينفي ذخأف رودلا هيلا“ يمنا يي نوذغملا ينو هللا ءارزعأ 5 هيلع يراولاو يدربلا رفوت لاقو

 كليو ءانغلا اذه شيا ديشرلا هللاقف ءانغلا نم هارح ىرجح امو نيئاقسلاو نيئانيلاو .نيحالملا ءانغ

 ال هلك هذه نأ اضن أ” ريتكو هلم ريثك ءانعاان اًذهف ىدربلاو يراوبلاب هراد تشرف نم لاق
 لاقف هذه نم كراد شرفا هل لاقو هلام ن٠ رانيد فااب هل سمأ من قفحكو برطو هللاو ديشرلا |

 لصحام توفل 0 هللاوتم الاو يدعو اب رفءح لع يحن وأ فرش ناهدخا ال كنايحو

 816 قولا ) اهب هلرمأو رفعج اهليقت رانيد ايادي ردع لعادل مكحن هب تدعوو مط يف

 يأذأ ناطاسااىلا ةقدص يبأ لودوبريس ناك لاق هنأ نع قدتسإ نب دامح انثدح لاق ديز٠. نبا |

 قذطابهل دوو ةقد سيلا ىلع لدف اقذاح ًاطاخ وا عطق ىلا جاتحاف ةئيدملاب م جح اضل

 هبجتاف هءانغ ععسو هطاخو دار أام هل ععتف هرمغ حاف 6 حور 1 ةف>و ءانغاا يف قذطاو ةطامخلا ِق

 لاق :ناطاساان هطاذو ةعم 2 مْ ةنسا ةغباس ةقش هلا لو ُك رقفلا هيلا يدق ةلاعأب نع هلأ ا

 أَو يدنع هللا هجر كربا قدا 0 ةعاص ىلع هب ترمدتقا دق ينال اموب ةتدد جا لاقف داح

 كاذب رسوؤ ه م تقرتصأ | اذا كم يدب نكد يق هم 4 :.صلا 0 هل لاذ 2 كاذ بز

 | سلبا 2 سب 2 26 7 هتننق لوط ادر ةيئيصإ ىبأ امدف ل مد مق هيف يلا نشأ 1 هش هيغل لز

1 1060 712 



 اهمفدو ليدنم يف ةينيصلا ىلأ دشفارصنالا ةقدص وبأ دارأ اءاف ةضفلا ةينيضلا عفرو اف هحدق ءأأ د
 يمالغ ىلإ عقدا ق قحال ًاذإ يفالا ةف كتبا دكدزاو 3ع حبطصا دلع ةليالأ ت تب هل لاقو همالغ :ىا 0

 تفرصلنا اذاف كدنع ل يك برومو ةبادلا كريو هع وأ اهف معطل اهذخأيف 5 ةضف ةنيص ْ

 وم عسلا مش ىغمو 5 هفارصناتقو نك ملف[ حط صم ان دع حب 8 تانو يعم امذخأ ادغاا ل

 دش نم ىلأ ها راماف ضاصر !م ١١ هوفرعف عابتل اهب هحو دق وه اذاف هعم ةيئيصلاو نا نأ دغ

 لاق يبت اعف اا امو كانأ تفلخ ةفالخلا م ةقدص وبا: هل لاقف كساعو-ةصقلا فرعو كَ 1 0

 ا كب كنتأعا تردع كعب تنعم يبأ هل لاقف ضاصر ةيئيص ىتيطعأ لاق كن تلف ىش يأو 2

 ىلا يا هل لاقف ماقف كالذك كلذ نأ هللاو نظأ لاق مث ةعاس ككشتخ صاصر ةينيص.ىل نبأ ن 5 انو 3

 سلجا هللاق هئم دما ىبا ىو اءلف ةينيصلا درت تح هب اهبرضاف طوقلا اهب لع هللاو عضأر لاق نأ 3
 ا

7 
 .مهأرد امزوب ا ل تجرم اهاف .ةقدص أ :

1 5 4 . 0 

 552077 وه ىذلا أ # ري 2

 يفعل الانا تسلم وو ةيلطت ينعي هل *
0 0 
1 

 ور مغ نع رمعتلا لد ليف هن ا 0 26 ب ةورعل ندشلا /

 م7 ةيسلو 2 نب ةورع 0 قو

 نبلحز نب هللا دبع نب ورمع نب ثرانب كلام نب ىمي هءساو هبقل ةئيذاو ةئيذا نب ةوصعوه
| 2 5 

 نبةعزذل نب ةناتك نب ةانما دبع نب رك نب كيل نب صاعزز نيك نب فوع نب .تادشلا وهو ران

 نكران تاك لق تاق 1 خادشللاب رمعبي ىعسو رازت نب رضع نسانلا نأ فو ش

 | مضب خاد_فلاىلكلا نبا ( لاق» خادشلايمسف يمدق تحن ءامدلل هذه تخدش دق لاقو ةعاز>و ا[

 دودعم وهو ةحدملا لها ءا غش نم مدقم لزغ عاش وهو صاعابأ ةنيذأ نب ةورع ىنكيو:نيشلا(|

 0 كلذب ( ينريخا ) ىودعلا رع نب هللا دييعو ع نء كللام هنع ىور نيثدحملاو ءاهةفلا يف

 للاط ينأ 51 ىلع نع ثر 1 ةللاخ دج يورو ةيش نب رم نع يرصهوالا نبع دع نا

 نع ثركلا نب مح ان كاك ىساوم ند انئدخ لاق ىلع نب نسا (ىنربخأ) مالسلا هيلع

 عمجرخ لاق 5007 يلأ ىف ةدح لاق ةجأا نعنكا نب وع ع بأد نأ ىلا

 ضارشا تديشددخو 2 3 2 يتوق هودي مالا هيلع للاط أذ 2

 لخدوسانلامزه دقو ةرصبلاب مالسلا هيلع اياع تن ؟رداف ىلع نم هل نذاتسا نا تدرأف' هدب لهأ ا

 لما ناو قلل كلةرصأ نا هللاو تلق ءادب اذيف كال ادبا ةءيقفلا نبااي كب اح سم لاقف هتثط ةرمع لا

 نكرم اهلا تريح دن | يتكيف دنع انكم مف كلذ ىمح نبا سمأ هترك اذ مث ةلزملا 5
 لقأ ماديدشأر ظن هيلا رظنف ةحلط ربقب انرىم 1 هساح ىلا ل ىتاف هعم تاكرو.فوطي اموب

 0 2 - ان نع ناكل 112 - د وأ هللاو يسمأ لاف ىلع
 وتو هيج ت3 وو وو وع يح او وج

 ( نورسملاو يتداطا  ياثألا ت19
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 ليقملا ككردي ضرالا ىأب « اع تع١زأ ةلو ودل امو
 ةحلط نومتشينوقا رعلاعقوف لاق بكأ وكلا نوط تحم ىلنق ش ا قوكت نإ ف خر

 ناو هنا هللاو ةميقفلا نباي هيا لاقف ىلع ماللا هيلع ىلع لف 6 كذا 3 سو لع تكنو

 قعج رخل 022

 رقفلا «دعي و ينغتسأ وهام اذا # هقيدص نم ىنغلا هريدي ناك يف

 لاقف تعبأ تقف ندح باي لوق: نأ كمن. امو لاقف نئمزملا سايت لق * يش هلك | نا تدرأ مل |
 لمفام نامَع لمف نأ لف تومأ يتح لحم تقتح ينا تددواو قملا الوإ ىلا امحال امنا هللاو

 نسحلاو عيكو فئاخ نب دم انادح ًاريخ تناك ىرت امم ةبقاعلا ن نكلو قحب مايق نم رذتعا امو

 هللا دبع نع يدقاولا نع ٍدعسنب دهم انثد> لافتياتا ىنأ 0 ثرحلا انثدح لاق فاذا ىلع نبا 0

 نشفو وا تيأرف ةيمكلا تقرت>ا مو 2 ىبأ عم تمدق لاق ةنذأ نب ةورع نع ديزي نب ظ

 ةنالث نم عدصتو دوسا دق نك رلا ارو قار ع ةكلا ثبارو رانلا هيلا تصاخ

 هب تقرتحا اذه اولاقف ريب ؛زلا نب بامصأ ن ا اوراشأف ةمكلا تاضأام لمق ةنكما

 دوسالاى لا يفاملا نيب 3 كلا رامسأ تب رضف ًاثش هنم حيرلا تربطف حمر عا يف اسد ذخأ

 نب ببحو يرهوبحلا زيزنا دبع نب دمحأ هب 31 ءاو هتظفحو ىربطلا رير> نب دمحم (ينثدح) |

 لق للا رصف نب قارولا سور نب رم يتادوح لاق ديد نإ رم انثد_> اولاق ياوملا رم 2

 اماف مهسنف كلملا دبع نب ماشه ءارءشلا نم ةعامجو ينأ ينأ لاق 31 نإ ةورعع نإ 2 0

 لئاقلا تنأ هل لاق ىنأ فرع
 ينبني فوس فذر وه ىذلا نأ * ىتاخ ن نم فارسالا امو تملعدقل

 يناضل ىنانأ تسلح ولو * هيلطت ,ينانعيف هلال يس

 ابك ثايالا هربخ يف ربرج نب دمع رك ذو يرهوإلاو يبل اهركذ طقف ناتيللا ناذه

 ينود هزا مب نأ ديال ديال * هلو رع ما ظححنإو

 ينفك رشعلا فافك نمربغو « ةصقنل يندب عمط ىف ريخال

 ينيددالو يضع هب باعب الو هبقاوعيفيرزترمالاب «رأال

 ينيمربنيح ينم هئلاذخأرم هلتدصقول ينامر ودع نمو

 ينيوطي فوس ينعك ءاوطن انإ "00

 ينانعي سيلامأ تدصلا رثك او © ينرا نك امف قطنال يفا

 ينبل  ىهتشال نمل نيلا الو * ىققرافم ىغس نم م لصو ي بال

 جرف ماشه هنع لفغو كقز ركيتأ يي وح كب يقتدعع الفا لاق انا ا ع ع نبا هل لاقف

 لوسرال لاقو او 0 1 00 هتلحار ف رو 53 نم

* 

01 

 نا م( سفللا ريق ع ندهو * هف رعت , نيفيلا ىنغريدف ند 0

 نإ
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 هغاب ؛ اف هياع يدغتي ءامىلع لزن دقوهةحافلوسرلا ا كسه قدتصلا انيذكت نأ تقرأ هل لق
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 نيتضارف هل ضرفو ةويع نب ىحيلاق كيذكو يلر ىن ةدصدقهل لق لاقف ةزئاجلاهيلا عفدو قا

 ريبزلا ينثدح لاق كلا دبع نب د#نبنوىه انثدح لاق عبكو ( 0 امادحإ يف انأ تنكف

 ذيع نإ ماشه ىلا ةنيذأ نبا جرخ لاقمدح نب نسل يندح لاق ةيزع وبأ ىنادح لاق راكب نبا

 أدرفولا يف مط ندا جحا ة ماشه ناةملمةنا ناكو هيلع اودفو ةنيدملا الع نم موقيف كلملا

 لاقف ةئيذأ نبا كب ءاحاملاققهبلع اوملسو هل اوبستنا ماشه ىلع اولخد املف هيلع
 رك انع ىلا ندا اتي اتم را ع احلا 3

 راغلا عم راغو دب * هفورعم راس يذلا نإف
 رضاخ وأ سانلا م دابلا"» ايكلم ا يفد رح لا ش
 لوقت ثيح كفن تبذك أ دق الإ كارأ ام ماشه هل لاقف

 ينياي فوس قزر وه يذلا نا # يقاخ نم فارسالا اموتماعدقل

 # ينينعي ال ين نأ تريص واو ف! ةلطت ىنينعيف هل يسأ ٠

 نم جرخ مث كاذ نم اذ_هو اممقدص ينكلو نينمؤملا ريمأ اي يسن تبذكأ ام ةئيذأ نبا هل لاقف

 بضغ اولاقف 4 ذآ نأ لاةفودَقُف معزي او*ء ماشعم 6 دع لك ةئدملا ىلا هتلحار بك رف هدنَعَ

 ٍ عكو ) ا ( ا ماشه هي هيلا ثعف ةئيدملاىلا 0 فرسهنأف نيئمؤملا ريمأايهل كمي رش ند

 | لاق هلا ديبع نب ةورع نعيم ىنادح لاق راكب نب ريبزلا انثد> لاق دمم نب نوره"انثدح لاق

 2 همم انأو 0 اموب : جرو قيقعلاب ةويعع رصق يف ينا عم الزان ةنذا نب ةوسعع ناك ||

 311 ل ةرجح ا كذلك 31+ م كو بمك هل لاش عار يدي يف هل تن ناك مغ ىلا رظنو ةئذا

 باذ اذ اند يمال اذا * بمك موي بكذلا معيب ول

ْ 

 لويو هبرضي وهو هلوح وزني ةنيذا

 بارع ند ا * 0 --- لوش الو وأ

 ا ساو نب ليعمساو يأ, ما رمدأ نإ بيحو يرعوبلا نزعل ديت نق

 هيا هان ويب
 ١ ةشئاع نبا يم لاق هباككأ ضع نع ىي نب دمح ناس ا | ينثدح لاق ةيش نب 0 انثدح اولاق

 ْ لاقف ساك سلجا هل لاقف اهف ىنغأ اجزه ًانايبأ يل لق هل لاقف هنيذأ نإ نب ةورغإ يفغملا

 ظ كتسوص
 امينا الود نافع اني تا

 انيفالث يهز اهل * 0 دقو

 انيلامت شيملا ال *« باط دقف نيلامت
 انيع الف نيملاو ة# لبللا مربلا باغو
 م اداب تاعرستسم اهلا نلقاف

 ل

 انيزلا سال اوسكت ل 0 2
 انس ا كب نعاس نك ف

/ . 
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 . هلوق عمس ا كد مث اهاور ةشئاع نبا تدق ناعما لف

 : ش يندم انءاسيكف ا مايتم نان

 دا الد ناويع وبا نام هنن نم لاق كرك ذ ربداو.كري لبقا امل كئينت ماع ابااي لاق من

 لو يد هب ىلع نما وب "لج ر لا أ لاقف رب زعلا دنع نب رمح دنع ةنيذا نان 5 لآ سجل

 ا ايقالت هز اهل #. بارتال تلاقدقو

 نع ريبزلا نع تايزلا كاللا دنع نب د نب نوره يثدح لاق عكو ريا اذ ( ينريخاو )

 ارك رك ذ مث ةئذا نباب ةسثئاع نبا ىم لاق ساظسق نع مه 000 ىحي نب دمح

 نب ريبزاا انثدح الاق ءالعلا يلا نبا يعرخلاو يبهملا رصن نب بيبح ( ينرب>ا ) هلق يذلا لثم
 يلا , انادح لاق عكو هيأ ( انزبخاو ) ىحاسملا ديس نب رابلا دبع ةيواعم وبا ينثدح لاق راكب

 أ مال 2 8 ىلع نب نيسحلا تنب ةنكس تفقو.لاق ىفوعلا دمحم نب ثزرحلا نع ء ينيدللا 3

 و كل نا عر ىلذلا نأ سساحابأاب تلاقق !مراوج اهسمو اكو م.يف ةسيذأ نبا ةوعلع
 لوقت يذلا تنأفأ ت تاق فل لاق ىتأ كناو ةفع ءارو نم كلزغ ناو

 اف ل ا يدنع 000 #ا هب تدي يد بدو امشاو كلاق

 2 دو اع يأ و كزع ىلع« تاَقف كوت نو مارصم يملا

 0 يف حب لق نم تلاق'وأ ماس باق نم جرخ اذه ناكنا رئارح نه تلاق يب اهل لاق
 نع:ٌرْصْتبلاِ 0 قراخلمل اءمو ىطسولاب جزه قدحسال اميفو ردنا للمر ةيولعل نيّديبلا

 رست دج نب ىلع رك ذو ىيطقإلا دبما لولا نال ذأ بخل 51 فن وعد ياحتلا
 هند نيب و-لكونملا يدب ناد اع ل لاق ليعمسأ نب نودمحح ب هللأ ديعابأةلاخ نا يماسلا

 رظنف هلمفل ركشلاكه قمري رضتنملاو بمالا يف طرفاف تعلق ريخض ىص وهو زتمملا رضحأف رصتتملا | ظ
 دمحاي لاقف رصتنملا يلا تفتلا مث تاعفد ةدع لكوتملا هيلا |

71011011 [| [| | | [| || | | [| [1 

3 

 رجلا يق دق دك نك © هي نكن يدعو اقماف كاف

 زتءمللاضغب هللا قاخ دشأ رصتاملا ناكو لاق ضرعم بطقم وهو هلق ارذع رصتتملا هيلا رذتعاف لاق
 ةفالخلا ءاضفاو 0 0 يلوملا دلاخ 37 هيلا قخدو امو هيلا ت تاخد دقلو هيلع انعطو

 يأرو اهلق ماقو اهذخاف باهملا 0 كه نك وما ريمأي لاَقف ةحف | ماك عرد يلهملا عمو هيلا

 : 8 00 كلذ هشام صودحو لقَعَم ىثو هيلعو زئعملا

 هل >الحو جرك احاشو هي هيلع # هل .ءاقدزرفلاو يجالاس تسل

 دبع ينثدح لاق يريد رز | بيعشنب هللا دنع ىادح لاقدمح نب نوره ينثدح لاق ع 8 ع

 مم لاق ةئيذا نا تنأ 1 3 تلاَقف 0 ءانش 2 .ةنيذا 0 دل تاع لاق ةَنلَس نأ و ما
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 دقي ءاشحالا ىلع رطل نذ * هىهاظ ءاملا درب تد رب ين-ه

 هللاددعنب ةوىع نع ُي # ينثدح لاق راكب نأ ريبزلا نكح لاق ءاللغلا ينأ 3 مر ) ينربخأ رق

 | دامح هرك ذو هللا دبع . نب ةو رع نع همي نع ىريبزلا نع تايزأاا نب نوره نع 3 هب انريخأو 3

 ْ دشأب ةعمسف قيقملابفأ ر اد يف الزانةنذا 0 ةونع ناك لاق اذه ةويعنع يريد زا نع هنا نع 5

 5 سل مص فم '

 اهليوهتامجام كاوهتنمح .* اهلم كداؤف تعز قتلا نا

 انواك ةبايصلا همحاصل يدي # مالكوم تمعز ىذلاكيف

 .انهاقال اهشارف تحب ناكول © ابا بح يحا وج نينب تيدبو

 اهلسف ريوضلا ىلا داؤفلا عقش » ةولس س واسوا !تددحواذاو

 أن املحاو اهقداف ةقامأب »# اهغاصق صج هنلا اه 2 ا ءام هدب

 ايلذى تاو .ايتومم اوركرأ < ساب 1 انا تا
 ابهاقاو انل اهرثك | ناكام * ينحاصل تاقف اميحم تعنم 1

 ا لجأ نا ا ل # 'ء 0

 ءقلا ني 0 لاقف تايبا ةياو ل تاق ةنما م كنا ىن نأ 57 كر 0 تك م لاقف

 | داو نسحا لاق اهامل تاقف هلوق ىلا تغاب الف اهايا 0 * اهلم كداؤف تمعز ىلا نا # هلوق

 0111111 0 ا ا 001
 4 75 اة

 ك1

 ا 50
7 2 

 لوقي ىذلا ال ةيايصلا قداصاا دولا متادلا هللاو ا 1
 بغراو نضا يب يئهاف يف 6 ةنغر كن اوعنع كلها ناكنا

 نأ وجرال يناو هروط ىبارععا ادع دقاتبلا اذه لئاق ىنعي كيلع عسو الو هللا كيركالا بهذأ ا 5

 هللاواللاقف م اهلا 4 طع تضر ءذ لاق أ 7 رذعلا 4. ءاطو اب هنا ن 5 هوم يعل كيحااضل هللا رفغل '

 فرصنتاو ليالا ىلا انا 2 تاسالا هذه 11 ال 0 4 ٍ

 مد ءانغلا نم ريخلا اذهىفام رك ذ اجو

 نباهيسا ىلعسولاب لمر فيفخ تايبالا نم عمبارلاو لوالا تدبلا يف ةورعا هيف روك ذملا رعشلا يف
 فيفخ ةئيذا نبارعش نمثلاثلا تيبلا يفو اممفو هيلا لو>نم نم هنا ليقو حجسم نبا يللا عملا |

 تيبلاو ذب رولا نبال ليقت |

 املقال اهشارف تحن ناك ول * اهل بح يحاوج نيب تيدبو

 للمؤملا ركب يأ نب رمح انثدح لاق راكب نب ريب زلا انندح لاق ءالعلا ينأ نبا يهرحلا ( ربا )

 لوق,ثدخ ةنيذأنإ 570 ام ي ورزحلا تنانع !اينال ت تلق كاف هدم بعايلا ن 5 00 3
 مام بات ذأ تي ا

 يق
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 مهام كرمعا ضرغ ىلع مهو * ةطبغ لزنع ينه ثالث وثب
 اومدن, مل مهليحر دجا دق ول © ةماقا راد ريغب 2

 ماكي ول نوفرعي تدنبلاو * ةنانل قّشلا تدبلا ن

 0 ا ب انانطظ -نولق اح 0

 م سم ميطخلا فاتك اذ نحل جاع اوأا ن ريظص دقو نيكو ٍْ

 لحاالوندحا امهللاوال لاف لاقو ونرمع نع رصنبلاب ليقث ينان جيرس نبال ةيالثلا تايبالا هذه يف |

 لوق, ثيحريثك لاق اذكها نولحر ىلع 2 ال مث ةفصلا هذوب نهتفص يف لطخاو زعا ةنكلو

 عبرأ حبص يك رداد تبرع سوا ينم ه ىلع جيجا ءاوهأ قرف

 عرضت نطب كلاس مهمه ر >آو ه ةلحم نطب كلاس مهئمناعرف

 شبحو يماشولا نع يطسولاب ليقت يفا لالدال نيتيبلا نيذه يف

 مهجك جيجحلا تلا !ذا يتامو# ةطبغ راد اهلثم أر اد زأ لف

 عدوي مل انعاظ ًاراج نك او *# هناكع ايضار امقم لسقأ

 نكلو هب يضرب آل ماقع لقاع طبتءي لهو هناي هباسل ىنكو هملع هنيداهش تمدقت فك هللا رافلا

 يتم نم ةرفان اهل ضرعت ني> باوصلاىلوأو !-ممميفوأ دهملاب ناك يجرملاو لطب ال كوخا هركم
 انيكتةسم ايناع اهل لاقف

 0 س مئأو دودصلا مف * لف لع رع
 رفنلا انذدب قرغي يدع ينم ةندلاما ل ىتلن ام

 سلا (قريخلا) باتكلا لول ُْى عماج 0 مح يف هتيسأ تمدش دق ءانغ نيّلا نبذه يف

 نب كلملا دبع ناك لاق يملا ىسوم نب رفمج ىنادح لاق راكب نب ريب زلا انثدح لاقءالعلا 1 نبا

 لاقو مهنم دحال نذأ, مل جورحلا دار أ اذاف هيلع مالسلا يف نييشرقلل نذأ ةكم مدق اذإ ناورم
 لوفي كتحاريثك قدي يحاملا لوف -اذإ انبذك |

 عبرأ حيص ىوالاب عش مهءعدصو 2م لع جيحملا ءاوهأ قرفت

 نعىريب زلا انثدح لاقدي زي نيد#م ان:دح لاق شف> الان اماس نب ىلع( انري> !)ةمبرالات امبالا ركذو

 00 كله ىلع يقوهودلا تحدق ديزي نب ديلولا ىلع تمّدق لاق نيتنملادحاناكو ةماصادلاخ

 هتينغف ىلا ةبونلات غاب يتح نونغإ اولعل لماك و بأو ةغئاع نباوكلامودبعم هيدب نيبو ريرس ىلع

 كت
 رتف سدق الا مجحنلا راغو * 0

 1 ا رن 3 لك : 2 يف تفانرأ

 رجرح مرضأ بلقلا نأك * ًايدم هل لازأ ام مهل
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 : ركب دعإ وفصإ شيعلا يأو * ًاديمح ىلو ينخأ ركب ىلع : |
 ظ كاقفأ ركب ءاخا يف ريةنيذا نب ةورنع تاقرعشلا اذهل وق, نم ىل لاقف تاعفف ماص اي دعادلولاىل لاقف

 اه-او رحت دقلةللاو هفنا مغر ىلع هيف ن ني يذلا هللاو ىثرعلا اذه هدعب وقصي ال شيلا يأو ىل ْ

 يلابسني لمر اهنفو اهريغو ىكملا نباو ورمع نع يطسولاب لقت يناث تايبالا هذه يف رس نبال

 ديزي نبدحم نع شف الا (انثدخ) زر ىلاو نورا بحاص يللاو بناكلا دابع ينبأ

 ظ افهركب نم_تلاقف رمعلا اذه تدشن مالسلا هيلع نيسلا تذب ةتكس نا تنادى زلالاقلاق
 ا ثن 00 ة>هدعإ "يش لك باطدقلتلاقف منا اولاق انب ري ناك ىذلا حادحدلا دوسالا وه سبلأ

 د لاق راكب نبرمب زلا انثدج 7 ىقشمدلا هيعس نب د دح لاق فافأطعا ىلع نب نسحلا (يثريخاو)

 ظ هلوق هدشناف ةنيذا نب ةورع قرتع يبأ نب ينا لاق يم ينئدح

 ٍْ نطو يزن ركب نورو # | ن وعدا ل لكلا

 أ هلوق ىلأ غاب يف َح * ىرسإ ءرملأ مهو ي م هدشنأ مل اهنم غرف يتح

 زيذعا ىتح هدعل حئاصإإ هللاو نسا لك قرنع نا هل لاقف #* ركب دعب حاصإ نذعلا يأو ٠

 نا ادبأ ةءاكب الأ فلحو هساحم نع ماقو هلوق نم ةويع بضغف تيزااو
 / «٠

 ظ عورصم مويلا كنان ها ل2 مإ 2 وتساامو تملعام له

 موكشم نيللا موب ةبحالا رثإ © هءربع ضي ل قب ريك له ما

 ْ موءشم فنالا يف اهءايطت 36 ريعلا خضأ ةجرتأ ن امج

 ْ موكزم وهو يطاع تملا طسابلل # اهقرافم يف كم 30 ناك

 ْ موثلم ناتكلا اين ديف 8 فرد لع يط مهةيربأ ناك

 موطرخ ءابهص مهعرصت موقلاو © جزهرهزم 9 0-6
 ار تح ينالاو لوالا ىف 100 نا هيف هلو حجرمس نبال ءانغلاو ةديع نب ةمقاعل رعشلا

 سداسدلاو ماخلايفرصنبلا يرحم يف رصتخلا لهر ر>آلاو قحسا نع رصنبلا ىرحم يف 0

 يلعس ولاب لقت فرفخ كلام ةلاوملا لوالا تايبالا ةعيرالا يف نا ةنا' نيورحم ى ذو تا

 7 رك ورصتلاب لبق يلا ضبررغلا نحل نأ نشبح رك ذو ضيرغلا ىلا ىاشولا بس كلوا .٠
 جيرس نبال رصنبلاب لمر فيفخ سداسلاو سماخلا يف نأ ىثدح

 مد .هبسنو ةمقلع رابخأ عم

 نبةانمنب ديز نب كلام نب ةعبر نب ديبع نب سدف نب ةرشان نب نامعللا نب ةدبع نب ةمقلع وه

 0 نب ةانم ديز ناكو رازن نب ريضم نب سايلا نب ةخياط نب دأ نب سم نب ميت

 "ع اونب ركب ناكو اعوطاه رش ادوس> ةائنم ديز ناكو كولملا نس ىلع دحاو رمهع ا اناكو لئاو

 كلانا بايد لاقف هلظحا م لق ةدئاشإ كللاا ٠ نه يلع“ نأ ةأنم ديز فاق هاد | 7 ًاثيخ

 ثنا كول ا ايو ل

 تفالم  ر

 5 7 ةسسا#

 ا
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 ىلاةائمديز 4 و كلذ ب لك هير 1 يف 4م ماع لخداو هناقلل ا نكلو كك ع باش

 نينب و هشب راد ا هريخاف كلملا ىلا لخ دف لثاو نب ركب ب كارلا ىو هنع كسمأو كلذ هظافف كلملا

 | كلملا لاقف كلما دنع اع.تخا دغ نم ناك اءلف هلق ارذع هيفهلاق ام هيلارذتعاو هنعهقدصو ةانمديز

 ىلا نيءاارو وءاركب ناكو هيلثم يب تاعفالا ًائيش ركس لمفتال لاقف كب قفل نا ذم ام ةانم ديزل

 بح ام هل لاقف لئاو نب 51 كلا لبقاف روعأ هنا و .يسبال ناكف اهب بهذف ءام اهباسا دق
 الذ ينيب أو تتففءارولا» يهب سماق ة :ه ديزل فعضتو ىنولا ينيعأقفت لاق ركب اي كب لمفأ نا

 نسحلا نب دم كلذب (ىنريحاو) يعأوهو ةانم ديز جرخو هلاحبروعأو هو ركبجرذ انتقفف# نم

 ا ٍ ا كلذ ىعس ل لدفلا ةمقلع هدم عن ةمقلعل لاهو ةدمع ينأ نع متاح يأ نع ديرد نب

 1 تذءل ضرع اندر كح 3و نع ١ يددصتلاو ءاسنلا ةلزاغع لوذشم كلذ لاَقف 0 نع لا كلما

| 

 ا

 | هفاشن اه ةلطف تضغف هسرؤ ةفص 3 هئم سما هءاب سدقلا ؟ىرعا لع دلك سقلا "يما 07

 0 لاقو كلذب ةيمسلا برعلا تلاز امو املع

 لحي همالك كوللا لاح * هل تناك ىذلا ةمقلع لحفلاو

 أ قحا ىلوه هللا دبع ىنأ نع راوسلا ونبأ ينثدح لاق ورمع نب رضنلا ينثدح لاق يمع (ينربخأ)
 الوقم ناك مم هولق 065 ث رق ىلع اهراعشا ضرع بارعلا تاك لاق ةيوارلا دامح نع يسع نبا

 0 لعام له | م كوش ين 1 هن درصق مهدشن افةدبع نب ةءقلع مولع مدقف ادودرم ناك اهمهودر امو

 مهدشناف ليقملا ماعلا مملا داع مث ىهدلا طوس اذه(١) موتكم تعدوتسا امو

 بيشمم ناح رضع تايشلا دعب :# باورط ناسحلا يف باق كب احط

 نع كلملا دبع نب ديم ب ؛ نوراه ي 2 لا ىلع نب نسحلا ينربخأ صهدلا الهمس ناناه أولاقف

 لو لوق ند نه *منار 5 ةانام اذإ الق اوف 4.ه رلا وذ قرسس لوقت ينأ تعمجس لاو قدس نب داح

 ٠ * لفاقعلاهتقلت م اذإوقطنا# هلوقيفةدبعن 0 ةمقلع ٠ نم جاحملا هقرس و #افط لقاقعلاهتقلت اذا#جاجيلا

 لاق زيزعلا دنع نب ا اواو طريقل نع يردملا انثدح لاق يفار ل1 ايد لا 0 قرح

 اهحوزت ىط 001 مارت رابعا دا ا ا ا ات ينأدح

 ةيراقاالا ةحاما اينءدحاو لك لاقف يمعلا ةدبع نبا لحقلا ةمةلعهب لزتف مف رواج نيح ٍْ
 ' هلوقب م ىتح * بدنج مأ ىلع ينارم ىلذخ * هلوقسقلا ؤرما دشناف اهلا م احتف

 بذهم جرخأ مق عقو هنم رحزالو »* ةرد قاسللو بووهلا طوسالف

 تحت كاز يعكر 3 + هنانع نم اينان نوكردأف

 : 0 رص كفاسإ هك رحوكاسر ه ت رجزكنال تلاق فكولاق كم رمشأ ةمقاعهل تلاَدف

 أ كتكلو تاق( سل لاقو سدقلا ٌؤرما بضغف هنانع نم ا ا 9 ديصلا اذه ءاح هناو

ت>* بهذم نقود ردم نهتءهذ نإ هلوق ةيقلع اهدشناف تعلم جوهأ يوررو
 : ظ هلوك ىلا ىهتنا ي

 ظ ملدا المدتس ناباع اولا دمإ هلوك. للذي نهدلا ظس اذه اولاقف ل بالا لما 0

 0|22737011010]|]|ز| ]| آ] ]ا
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 ياركلا اند لاق: ىلع يرخأ: لدفلا فلعله اذن كاد ذم ةمماع اهون لل
 لاو ىدسلا رد نا نانو كو يمرتلا ةدبعنب ةحقلع ؟ احن لاق طرقل نع ىردعلا اثثدحلاق ظ

 جضناال محلك كرعش ناف ناقربزاب تنا امأ لاقف يدسالا راذ> نب ةعسر قل ىلا نءورمتو

 ةتايعااملكتف ةزعصالا إال هاني ريح درك كل 30 درك عاد هبمقتايف 9 1 الو لك

 كرعش ناف ة.قلعاي تنا اءأو مالسالا كرد ملو هي ةياهالا نع ترصق نانا لعاب كنا ا صن

 نم قدح لاق( 11د ندا نافع يرتلا ىتام عل ا ذا مح أ ا

 مت. ناكو زاسنالا نم دكر تب لع ةنيزما نا ليو 0 ل ماشه نب سايعلا ن
 0 7 سفن هباب يذاح املف هلآر 7

 مورم» مول كتان ذأ اهامح ء # موت 3 تعد ويش امو كالعام له

 لاقفرعشتسب تدشن انا رعانو لثمتما هل لاق هيلع هادءةساف ر < ىلا هعفرفلحرلا هب قاعتف لاق

 كيف ةلاقلا نم ملعتام عم هب تضع كن :كلو هنا غلبت نأ لبق هدشنن مل كلام هنع هللا يضر رمح هل

 0 نيرسشع برضأ هب سا م 3

 -تسوص

 (*)ءوالملا كنتم ان ًاقئاو * امواسو اذلا ن اقلا عمم
 نب ورمت نب قحسا ندهحم ءانغااو ةقارت نبا ليقو قارب نب ورمعل رعشلا ليوطلا نم هضوسع

 : يعاشملا نع يطسولا ىرحم يف قاطم لوأ ليقن عيب

 0 )لاق تنبح يأن 00 0 انثدح لاق شفخالا نايادن ىلع ( ينربخأ)

 5 0 0 ع 1 5 ان اي اغلب ع ا - 00 أما 0 ىتاف اع بهذ 1

 1 يا مير> تافاتا ضرءنال كليو أ رالا هل تلاقف هيلع ةراغلا 0 هنإو امم بهذف هليخو

 دع داع درب نآهيلا_اطي كلذ دعب ميرح انا لك د لك قا قاتساف هياع ا اهفلاشت لاق كيلع

 ِكَِذ :يف؛لاقو فرضناف هيلع آو لدفأال لاف هن
 ملاذ كيلاع_صلا ليل نع كالإو # ةفلتل ضرعت ال ىمياس لوقت

 مراص ضي حاملا نواك ناس »+ هلام لح ند ليللا ماني لو

 مهاردلا عاطتسال ْذِإ دقنلا ىلع * هنود تحاسوأفلأ»ب (4) تدقف
 ملاسملا (8) روثدلا مان اذا ليلق # مهءون كيلامصلا نا يملعت ملا +

 يورو (4) مزالم يورو( )ملاظملا يورو )0 لمأتمال مكاحتلا اذه قام ىني الو 0

 ىلا يورو (ه) تدق

 2 07ج مسج سس ل ص ح7 مس لج صصص ص تضخ ع مص مم ع و و م ماس ا صصص عع م زم مع م وج جل ١ مجم يو م سم

 ( نورشعلاو يداحلا  يناغالا 6١ه )

1 
0 



 ظ )١4(

 (١)مئاو>ماهطارفالا نمجاصو © هموجم ترهغك اويجداليللا اذا

 * مزاح ةيإوغلا ىمأ ىلع يناف *# هتايلاغ يركلا بامحأب لامو

 ملاق فيسال مادام ةمغارم « اهنوذخأت ال هللا تيو متذك
 ماس انأ ذا فوألا ىلع اورجو * اوملاياىلع ماوقا فلاح 0

 مدالصلا ى اذملا را لع لبم 1 ه ةداووا يعدا نالفا

 ملح موقلا ةنبااي يلام بهذيو * اهءضي نا اجرذا اعرح ناك

 « رماظلا كنتم ايح ًانأو « امراصو ىكذلا باقلا عممجت قم
 مراخلا همرتخت وا ينغ اذ شعب « انقلاب عنمملا لاملا باطي نمو

 ملاظ نادمع لاي اذ يف انا لهف * مهمونغ ينونغ موق اذا تنكو
 مجانا قاقدلا ضيبلا برضتو * انقلاب ليخلا ثمث يتح حاص الف

 كسصوص
 تياغرلا» قرأ كلام *# قرت كلدع نم نا

 يناسح ىف اذه مل © اعلا نسحأ اي نكي م
 زيعملا نيا نع ىلع سولاب ليق# فيفخ بيرعل ءانغلاو ةييعاشلا لضفل رعشلا |

 م7 ةرعاشلا لضف رابخا -- ظ

 ااعو تادلو اع ةماعلا تادلوم 0 اكو ةرصبلا تادلوم ن نم ةدلوم ةيراح لضف ع 7

 4 تا و 1| للا 5 تررتشاف اه> رو اميدأ نأ كعل 53 شيلا دنع نم لجر راد يف

 تان فريم ايح ارجو ريبدأت هنم اهدلوف ايما 'يطو هابأ لاَ انما اهعان يذلا نأ مر صا

 ١ ةيدنعلا لضذش ل! - قيم نأ نشف هل نكن م دعو اهعس ىلع اوئطاوت اراب ن مدهش

 ا روكا مل فق ع 1! هه د || هعل رم هدب 55 ل ماوقلاو مسجلاو ا هلاسوجع 0 |

 لاق نهال ينأ نب يد ينادح لاق نايزرملا نب فاخ نبد قرع اهنم رمشأ امنامز ءاسن ِق ا

 وخا جرفلا 0 دع 0 هباوم دس هإ لاقي خركلاب نيساختلا نم لدحرل ةرعاشلا لضف ا

 ا وبا املع ىتلاف ءارعشلا امايو لاحرال ساحم تناكف لكلا ىلا اهادهاو يح رلا جرملا قيوم

 | ىسيع نب مماقلا فلد ا
 بكري ملام ىلا يملا ١ 0 ةريغص تشع اولاق ا
١ 0 

 هل ةييحم للضف تلاقف

 بكرتو مامزلاب لاذت ملام * اهبوكر ذي ال ةيطملا نا

 موب يورو )١(

 66 سوس تجمع بيس معسل م عر مج عج ب قوما ومعدل ب و ديمي جول نو رس ل ب يل ب ل ص جب يو روع  سيحم جا
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 بهذ ماظنلل فل* وا تح هباكأ عفان . سل ردلاو

 لك وتلا ىلع ةرعاشلا لضف تاخد امل لاق ءانيعااوبأ انثدح ا فاخ نب دمحو يم ( ينادح )

 انيدشنا لاقو كحضف ينارتشاو ينءاب نه معز اذك تلاق تن أ ةرعاشأ اه لاق هيلا تيدهأ موي

 هيدشناف كرعش نه امش

 #2 نموا تارا ماع < يدب ااا لتحل

 ةر>وملا ى ينس نم نيتنام ونيثالثو ثالث ةنس يف

 انيرممع دع عبس نإ رد رفعح ىلا تظفأ ةفالخ

 * اتينا سانلا كلمت نا « يدبلا ماما اي وحرتل انا

 2 اج أ كل يفاعد دنع #* لقيم اءسما هللا سدق ال

 ينثدح لاق ىمع ىنثدح اف تنفف برع لاو مهردفالا ةسد اها لَو تايبالا نسحتتساف

 ذئمون وهو لكوتللا هفالا> يف عار ةيراح دهتعملا ىلع تضرع لاق نودمح نب 0 هللأ دبع 3

 ىلواماف كانه تعيبق باغالا نبا ىلا اهب جرذو اهرتشب م موسلا يف اهالوم طتشاف ندلا ثيدح

 ةسعاشلا لضفالاقذ اهالود اهدلوأ تعم منا لعأف اهركذ دقو اهريخ نع 7 ةقالخطلا دمتمملا

 تااقف مشا ف ىلوق '

 لع نم روشأ نلف >« ينكر لاخلا رع »

 مملاو ةنظملا ضرغ # قينماي ينتيصأاو

 ماك يدنع تكرصن ودق ذلا دف  ىقرات"#

 مث كدقفا يمسح * تقراف ىدش نا ولف

 ملالا يباق نع فذف ٍتاصو ول ن1

77 - 
 رظلا علال كرو زن ل ال

 ا محالا نم لقا الف م * انما يف ىنرظف الإ

 »2 مرك هءلعي هللا # هيج تملا 3

 ةىعاشلا لضف ىلا انلها ضء بتك لاق يديزيلا ساعلا نب دمحم ينادح

 لكشلا نحت لارغ يلا +. .لقملا تاغ ادزخ تخف
 يلصكو نمو ىن* ع * ه:ىذرع لوط يداؤف ىطا

 ىلهش اهب هللا عمج نأ * لضف ىوه ىف يف ةدنم

 لغش نم كنع ىلقل اش # اصلاخ وه لضفاي كاوها 0

 ! هتباحاف لاق ظ
 كسوص ضش

 دوهجما هاوس عيطتسيال « هنافشلا وكشأ مأ كوكشأ
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 دو حيف كيددل عاطينأن م * يوولايفكب مرحب ذوعأيفا
 ” لاف ناز رال نأ تلك ني دم يريخا ةظحطل هنا ئروشط لمر تامالا هذه يف
 016 الق ىزورملا رصلا نب هللا دع هب اضيأ ينريحأو نامحد:وبأ انثدح لاق يتوكلا ىدع نب 1

 هعمجت ناك نم ضعباملا بتكف ارعشموقراو اقاخواقلخو اهجو سانلا نسحا نم ةيعاشلا لضف |

 هلامح ىلع هعلطتالو ةفيلخلا سلجم اهاياو

 سيح ىلا امدلا يف كارك ذف «ىنيرك ذي لهكنفيرعشتلاالا

 بيصن دائوفلايف ىدنعكل م * تباثكداوف نمبيصن يللهو

 برطت كنءسايلادنع سفتلاالو# ةروزبايحاف لوصوع تسإو

 هنلا كرك لاق ٠

 كي تعدم لا كنا لزرع يس كب. ىلإ نعال , مث
 بيغت نيح نيعلا بصن نيملاىفو #* رودم داؤفلا يف هم تنا نمل

 طناو فقس يف نالعا »ل دنع وطعم تنااداووب قت
 الا لئاسلان ل ضفلا يتتدح لاق مجتما .ىحت نب ىلعن ىبحي ينئدحلاق ةمادقنب رفع: يتربخا

 لاق انئب يثكي لعجو ةرعاشلا لضف ديو يدب ىلع لكوتلا أكنا لاق ةرعاشلا نانبينتثدح لاق |

 نعاقلالوق ىلا احا
 مدت كرام نع ارلعو 8 اي ضقوح يعزل تان كلت :

 نلضذف هل تااقف

 تاقأو لاصولاب ىنع دمتو © 0 ةدوااب انيخأو دصت

 انأ تاقف
 دم ةلعالاو دك ىلإ همم اف 5 ةلاح لك ىلعيمتملا اه يدنعو

 ةرعاشلا لضف ىلعانب اا ضعب ىتأا لاق هاط ىنأ نب دمح |يتةدح لاق نابز رملا نفاخ نبدمم (ينربخا )
 سهدلا ةرمس> هياق اهم دوزت © ةرظنب ءالبلا باب حافتسمو

 : تلاقف

 ىردبامو هتكلهأوأ«.اق ىلع * تس اع يرد اعردر ا هاون

 ةرعاشلا لضف ىلع نأ تيقلالاق ىهاط يأنبدحأ ىنندحلاق فاخ نب دمحم ( قرح (

 لع نم روش كا 5 قنك رب كاما ع

 ' ههيدملا ىلعتلاقف

 سلال ل كالا 6 ىديس ا( .قصغاو

 مهنلاو لذاوعال كت # دف ًاضرغ ىنتكرت
 م 1 لا ةيديح حملا 1

 ا
! 

 دك ةتةتتت 21. ىيخ نجح < 2 ضع تح



 تلاقف امب تبارتسا ةظل احلف ةسعاشلا لضف |]
 هضزرغىلارعشل الو عسر د هض رعأ نء->- مار برأي

 58 نانو ةعاشأا لضف هنريضح 0 ديج ن ديعس رذح لعالا دنع نإ نيسحلا نب ىلع لاق 3 ١

 تلق

 ْ هضقن ال 2 دقع 5 * هضرع سيل كاظم يتف أ

 ١ لاقديورهم نب مساقلانب دم انئثدح لاق ىمع ( ينثدح) ثيدحلا اذه ريغ يف ذخ تلاقو تكحضف

 أ لصاوتو ةبحم اهي تناك مايادي م ا ىلإ ةريعاشلا لكك تدتك لاق ريدان مهاربا ىنادح

 د1 إو لزولايف ءايشانع ترصقال * يوبلايف كساب تح رص ولك شدعو

 دجولاو ثيل كيف 10 كاذو * يتدوم اذ_ط ل ا

 دصلا ىلا لاصولاب .يمسيق ؤدع * حشاك لوق انب ىرغي نأ ةفاخم
 ' دنس هن ا

 يدنعام كنبتنأينوفج ي 8 * يدحو ها ءنيمانت

 دمعلال تاق ىلع اذامي رظناف از * هتاعف دقاع نيردن ال تنك ناف '

 ديعس يبن ن "«ذف ىلعالا دنعنب نيسحلا نروع هب ( ىنئدحو ) هيورهم نبا ركذ اذكه يم لاق |

 ١ ماو 0 ملو هب اهبتاع باتع يف اريخ اح للا ركذو باوا تناك لضف تاما ناو ءادتبالا اناك

 8 عما راق انهددخ وذ نب سلا نب ىلع نع رابخاهيف كلذدعب اياتك ىلاج رخام ه هك د هل

 ( بضغف نانب ىلع ًاديدش ًالابقا |مف 2 ناثبب كلذ عم اهممهنو ىوه هل رهظتو اهاوهع د

 |هيورب“ نب ةياور تقفاف, نيرح آلا نيتلااهباحاو لوألا تاسالا لْضف هللا تناكلق سى

 | قاقدلا نإ, م -وبوب ا ينثدحلاق نابزرالا نإ فاخ نب دمم (ينرحار 11 ف نيسحلا نب لعو.

 أ امو انفرصناو اهنع انبحل ةرعاشلا لضف لزنم ىلا يزرخابلا روصنم وباو انأ ترص اقر

 زدت انيلا طدتكف :اهمغو كاذإ ته ركذ انفارصناو انك. اهخلب 2 - ان تل

 بهذم هعام هللا ع نكلو # ةلْز لاو نحال دك امو

 باذم ذوعت ام وةعو حفصن # انلبقو كنمحةصاا نحن ذوعأ

 ىزرخابلا روصنم وبا الا بتكف

 تسي لئاطتلا ضف اي تلت ةر# ىو الو كلا دعا
 باذمرّذعاا ليقيال'ىرتمالكو * هتنذرذعلا ينال ارذتعا اذا

 | اموب لكوتملا ىل لاق لاق ىدج نع ىمع ىنثدح لاق مجالا ىحي نب ىلعز:نوراهن, ىلع (ينثدح)

 ىناءاحو تكو تركسف لطف هنفانرش تب ريشا دع وءلضف نيبو ىني ناك ىلعاي هيدي نيب ةفقاو لضفو

 ةليحالهب |تءاعاملف هينا لذ مالكو زءغو كاب ريو صرق نم متانل :| هب هيتأي ام لكي يف 1 دع ومال

 ايف اذاف | م توتناف يتدخم ىلع اهتسضوو ةعقر تيتك يف اه

 مالظلاب ودحي يال * وماي كيش ادب دق



 : (4١1١م)
 ك09دب:يبس؟>“#؟ا؟“؟ا؟ت؟#>يا>ااااااا> ااا ا>>ا> اد ظل 00770 ط عبصضصلا

 ماثتلاو مازتلا ت #* انال ضق اان 0

 1 | حاورأ هد # وع يا نأ ل

 يحام -ةىعاشلا لذ تن اكلاق ىهاط ينأ ن 1 دما ينادح لاق نايزرملا نإ 1 ب لع 1 ريخا)

 أه وجمواماعااضفنوأ ءإ بهو نب مداع ليش وا 00000 فؤنكملا ماشه ةيراح ءاسزؤخ

 لضف ناسا ىلع ل. ثوب |لاقذ لش يبا و لخف ىلع ءاسن> نائعإ يدفحلا و يدر.صقلا ناكو لضف عم

 نيلذن ةقوشعم تدصأ »+ نيحانم ي ريط اع

 نذر كرازدق يصف * لاق فلا اذهويدصقلا اذو

 نيرك ثار اليش هانبع * ترضباواو ليشلاباينكي

 اهالومنمراسكلااهارتشا * اهادفتام>الءاسنخ نا

 اهاسف ما امدح اذها ا, #بذا# لوقي ةيكن اهلو

 ل.ثيلاؤ لضخف 3 امل تلاقو

 لدول |باط يف لذلا حيبق بوكر# تفؤآئاماذا لظف هل لوقت
 لبثلاىف امارح لب الاهل تاقف * ةلذ بح اىف قابل يتمار :

 ل.ثابا وحم انس تلاقو

 قدا ةرضكا تدق © العوالق لوحتلا ل ل

 لضفلا ناصقألا تمستو * هب تينتك ااعتينتك ااا

 ليلاس وذي ءامبلا ىراو' © يعيد 0 تداك

 ماشه 00 ءاوس 0 يجدو هراه 00

 مالقالا قري نم ابا * ولحم سبل هتاود رح كاذ
 دعو ىلع ةلل د.هع نب دعس ةىعاشل || ضف تراز لاق نوره ن نوخيم يف ل ىمع ىنثدخ

 تناقف الطي ءاخ دق ةفياخلا ل 01 ايل فاما, راج ليحل ايل تلاسح املف 3 قيس

 كيفاش ابلاوشلا دك : نمناك املف تت ةردام

 11 7 ب سي جرجا ل بسس + بيرس . ميسر وجب يو تجب بت ريوس ىو يحسم ل

 تسي يي ب تبي
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 دراوحبقاناكفقارفلا درو * اهلن اماف اهب نامزلا ن

 ل حادلل اءذكم رقملا لوو * 0 ريمضلل قطني ل

 نب ديبع ينثدح لاق دمحم نب ةريسم ىنثدح لاق اندلا ينأ نبا اند لاق: لعن نسحلا ىف نا دح

 عل 3 يضم لآ ةدعدص 5 كلذو لاق ةجرايلا مكب ال ادام ةيعاشلا لضفل هولا لاق 00

 6-0 ىهو تااهف

 انايجساو .هنعأ المخأ ناكاام ا الط نك لد 5 ةاطرلا د١

 انك ال صه دال ام يصهدالو يلام # عم تا دقىهدالو يلام

 دم أينثدح لاق نافهوبأ ينثدح لاق لضفلا نبد#ت ىنثدح لاق ناز رملانب فا نب دم ينربخأ
 اه لاو فاض تار روأب سناك اهدسو زور مولا 2 اك وتلا ىلا هدب تدر 2 لاق نو ينأ نبا

 اهدخ ىلع اذاو اهدي نم هذخاف هتك هللا كذيع مويلا اذه يق كل يتيده تلاق كتّتيدف اذهام

 تااقف ةسار لع ةققاو ةرعاقلا لضف ثناكو اهي ليقو ساكلا ثرشن كتل ارت

 1 تاو

 ارا)تءح نم كسملا دا وسيبفني © أرفمج دحلا يف كسللاب ةيتاكو

 اطسا نوط يلق تعد رادتل ذه اهدع ا زكج كيلا تزل ل

 أرفمح كراش 0 ند هللأ 3 »ع رفح لا ف اهانم نه ايف

 سهازإا يكوكلاك حدق يف * سهابلا ر.تلاك ةفالس

 راب 00 برضق قوف * يجدلا ردت فق ردن

 رابلا فهرملا ما لا لثم * مشاه نم عوبلا ىف جو ىلع

 يق امم تت 5 دق ةريثك راعشأو اخ او لكل ةلصعاش ةيونجل لوالا - -تايبالا تروور دقو

 تع لاق يدورورا ال ضفلا 3 نار2 ا 0 5 دع ا كلا م نمرخل ماو

 د.مح نب ديعس ىلا ةرعاشلا لضف

 ساب ًامدط امهيف فلق * يحورو يندب يف كاوه تثثب

 امعقر 2 كيفس اهاحاف

 ٍض 1 لكضفبأ سانا ضغبا © ينأ نعألا رش هأ انايفك
 1 هثيام ادّنا دو ناكو ديم نب كييهرس هكنع تيكا لاق رولا رود ىنأ ن.اينثدح لاق يد ينثدح |

 ىلع لقا كلذب بذكملاو قدصملانيب وهو ناب ىلا اهليم هغابدقو بعثت ةرعاشلا لضف نيبو

 دقام اهنماو ايلا بيذكشب يبسضن عداخأ روزغ يف لضف ىعأ نم هللاو تحبصأ لاقف هل قيدص
 ةهبش اه ما يفو اع كوُينَع ناو هلل أهريغت نم حال دقام دع املا ىلاسرإ نإ هللاو هنود ليج

 كلوش ثيح ةيمأ نب دمج رد هللو فاتلا يعاود نأ اهم يريصت ناو زجحمل



 000 2 دشن ا

 ا ((60

 تانرم اة فو صيرحلا عمط * ترءئاوزونظلاى سفن تاجعتو

 يناسب سيلو هعرزق, بابلاو * كرم لف تاك ينعورتو

 باذك عمطمب لوسرلا ورا *# ةثو نم ىل رادلا باب 0
 يبناود 1 راك نإ « هلك اذه دع, نم يل. ل

 "01111 أ يف ةماقلا لصف ىلع نانب تضءلاق مجالا يي نب ىلع ىنثدح 3 ةظحح قدح

 : كلذيف امسفنل يف ندشناف امرذعم لش لفه هللا ترذتعاف املع

 قداصلاو بذاكلا اهعر #*# ةّيم اهلا ازيض لضفاب

 يلا كب نعد وو 6 يكفل دون1: ناش نط
 مولان ىلعل لكوتملا لاق لاق يزو رملا سايعلا وبأ يف *رب> لاق نايزرملا نزلا قلت نب دمع يقرأ

 لضفاب يزجأ ىلع لاقف هزم نا ةرىعاشلا لضف لاطو ام لق

 7 : اذالم اهدنع دحب 0 *# املا يدشن 0

 : تلاق مث ةينه تق رطاف لاق
 اذاذز م نط 34 اعراض لزب مف

 اذامزاكف ادجو تا ا , اقدع دارك هورتاحق

 | تاسالا يف تافف بي سعحأو رانإد يق ع اهل سعأو لضفاب اكو كقول | لاقإو لك ىلا ىرطو

 هرأ و ريغ مأ ندلالا اذه وين ير ا زه تاسبالا هذه يف فرعا باتكلا اذه فلؤه لاق

 اهع دش 'اةلغلو بر رع يناغأ ف

 تنوض
 © 1 أ ىلا ىرد هال © نعاقاو عقيم لعأ قرغ
 , مقوتأ مهني نيذلا طشو * 8 : ىلإاال نيذلا ماقأ

 ىلع دولاب ليش فيقخ منتحل 1 و سولتمالا نعش

 0 1 كا راش رعب

 1 سملتملا فت

 سملتملا قرزالاو هريب انز * هبابذ نح ضرعلا ناوا اذهف

 ١ لا نب لج ن نإ بهو نب ب رج نب نفود نب هللا دبع نب حبملا دبع نب ريرج ه.ساو

 || و ادلع يزوحتلا كلا ن نب هللا دبع هب انربخأ اهف تدبح ن ١, لاق رازا نب ةعسبر نب ةعيض 4

 نبأ سف نإ ةعيبضو مجضا ةعدض لاشو ءالؤه مهو ةعبر نإ ةعيبض ةعير ن.٠ اهلك ثال. برعلا اجبت ماا لاول 11+

 ناكو مخضأ ةعببض يفةءسر ىلعةسائرلاو فرمشلاو زدلا ناكو لاق مل نب لحت نب ةعييضو ةياعل

 نبدا دبع نب ريخلا ثراح ثراحال لاق, ناكو محض اةعيبض تيمسةيو محضالا نيثراخلا اهدس

 ا ن نفود هتليبق هب تقلو كيذب بقلو قدا راصف ةوقل هتئاصأ ةناآل كلذب بقل افاو ب

! . 5 



 ع ناكو رار نإ ةعسر 3 كش نإ صاع وك ةزنعا يف تراصف ةميض يفإ 2 هسائرلا تا

 ع نا 0-5 نب مل-ا ن نب كدت 6 نب حايص نإ لودلا نب ترا 5 ةاحفا | رادقلا مك كلذ

 عطش انهورهع وهول ييفالا مهف اماي ناكف سيقلا دبع ٍِف تراصف مهنع ةائرلا تاقتنا من

 توا نا يه ام ضن لغ خان هريغو ةدينع 3 يورو هللا همحر ىنا مسالا ءرك ذام

 نإ ه0 ناو 5 ني يمنأ نب ند نب لودلا نب ةزيصنب ديملا نب ور< وه لكفالا.لاقو
 نب دعس نب نايحضلا ماع مهنه كلذ ىلب ناكف طساق نب رغلا ىلا مالا لقتنا مث ةعيبر نب دسا

 ىلقتا ممن ىو 0 ىف مهم دعقي ناك هنال نايحضلاىمس اعئاو رمنلا نب هللا 1 نب جرزخلا

 تيدا نوب تسنح نإ مغ نب رع ؛ ثراخلامهنم كلذ ىلب ناكف لاو نب رن نشا

 مح ن 0 ثراحخلا ن ١ ةرم نب ةعمر هياي راصت باغت يأ كا 1 2 نبا

 سوسبلايف هرءا نم ناكف بيلكه نبا هدب هياوم باغآ نإ مث نب ور نب بيبح نب را

 موف دلو هنأ لاقيو ركشن ين هلاو>ا ىف س.ءاتملا ناكو مهسائر تءهذو مهروما تفاتحاف ناك ام

 (١١قر< وهو ةراحملا طرسغمدن» نب و ر< وهو كلملا لاف هم لأ ىلع نو.اغي اوداكو > مف ثكمو

 يركشملامأوتلان ,!ثراحلا هدنع وهو !ءوب كلاا:لأسف باب ةنام ةماملان قرح هنال اقر 7

 ' نغفل كالذ: ف سملثللا اقف. هبعذن نا داراف هيسأ انملا »نع

 0 ايركشا نإ آلا هوك اخ « ير نلو لاجر يما ينريعت

 اعدل 8 ناك ابسح هل «نصيملو سرك ض ىعاذناكنم 3

 امد مدس عال تح نايازت * انؤامد طاست ول انآ ثراجا

 نأ كا مهم ىف الأ « لح ع ضأن ا

 ةءييضن, سدا نب ىلج نب بهو نب ةثهب
 امتزملا نوئتش موق سانلا نم * ىترساو تلاسنا ىباصأ 00

 العلا الا "ناكل مع امو * اصلع عرقتاممويلا لبق ا ىذا

 اميمنين ارعلا قوف مط تاعج ا 1

 1 نوكأ نا الا ىلإ ينأ 5 00- نا اهريغ مأىللهو

 انزكمأ نأ تورد اماز « مكبقمان ,” اناوجر ثيكاذفو

 برح نب نفود نب ةعبر نب هادي .بلا دبع نإ ريرج وه ن..كثملا مالس نادك ا

 وه ةسّتق نبأ لاقو هام ةفرط ناكو د ءءلا نب ةفرط لاخ نءاتملاو لاق مدام ىلع تدبللا 9

 ةراوا مونهح راش لاق مك ىذ م ا هنآل ديه نب ور قف رخأو سوع.اقلا يفو ) (١

 هل لاق,و يناثلا قرحلا هل لاّقيو حاحصلا يف ام مجاربلا نم دحاوو مراد ىنب نه نيعستو ةعسنت

 قرحدنا يئادنملا يفو ها روهشمهنادو محلا فق كم, ١ ل هقي رحال ليقو ةراحلا طرضم ًاغيا

 هأ قرشا بلف م>اربلا ند اد>اوو مراد 2 نأ نيءسأو قيل مك ند ةنام

 _ سمس يلي 22 يسهل 2تييبيئهئت55ئ5215955552522223 2 ا ا ا ا ا ا الا ا ا ل ل م م اا

 (”نورسبلاو ىدافلا - قاغالا "ب 1
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 هلاو>او نفود يفان“ مْ ةعير نب ةيذ ينب ند حي.يسأل دنع نبا لاغيو يزءاا دنع ني سلتا

 نب ورمع ه.سا لاقيو ديز نب رير> هحسا ىددصالا ن رع متاح ن1 لاقو يار ةيساو ركشما ون

 نبهلعجو نيقافملا نياقملا ةيلهالا ءارعش نم نىلتملاو ريرح نب ح.سملا دبع هسا لاقيو ثرحلا

 بيسملاو ماما نب نيص>و لدنجب نب ةمالس هب نرقو ةياهاملا ءارعش نم ةعباسلا ةقبطلا يف مال
 سملتملا ةنالمث ةيلهاجلا يف نياقملا ريق نا ىلع اوةشناو ةدع وبأ لاق نق ىابلاقو ساع نبا

 نانا دبع هل لاقي نبا س.لتمال ناكو ةستق نبا لاق يرملا ماجلا 2 نيمو ساع نب سلك

 اذ 3 ةحدلط تناك ةذيمع وب آلاقو هل بقع الو يرعب كلل»و !ىعاش ناكو مالسالا كردا

 , لهذىب بناعإ سحلتملالاقف عازن مهيب عق مق وف ةباكع نب ةياعل نب لهذ يف 0 ءافاح س ءلتملا طهر

 سرب فوس وأريطلايفاعل عب ربه © :ةيسنم نَعَر هرلل 5 َر 1 2

 ان كلمت لج ا ناؤمو « ةتم ةقاحم امض ناش الف

| 
1 
| 
1 

| 

 سوبب فيسلابت وما ضاخو ريصق *

 قلع تك هباوثا 2 نيم * هطهر موسقلا عرص 0 ا

 7 ]فار لك نآنإلا رجلا امو. ه اود و اوارام الا نانا انو
 1 مايالاهب فيطت # ايسار خيلعا نوعا قل م

 ناسنالا سياف لوقي ىهدلا هيف رثثويال يا سيأتيام هنوالانوح هلدج نصح وأ لبج نوما |
 ءاجر امذ لبقي نا هل يغبني الف ثداوحال ضرغ مكر منال ةيفار ودل ١ يتأا لابلاو ةراحلاك

 امين ىعا هنا لاقيو ةماعلا نصح ن وللا ايرلا لاقو ةايحلا |
 ىلكوا عينلال هيلعاناطي «  يرقلا تكلها مايأ اعبنا ىصع

 نسذكت نوئحتلااماعترادو # اعورز تريثا دق اهلا

 سحاتملا قرزالاو هريبانز * هباذنح ضرعلا ناوا كاذو
 سءشاأو يبا نت انافالاو * هلثع لبشن دولاب اولّش ناف

 ساو لج ميم ”يملعو:.« هن .يئارو نمريذن نوكي

 راز نبةعيبضنب ريذن ورم وبالاقوةعيبض نب نسما نب يلج نب بهو نب برح نب ةثمب نب ريذن |
 سرع ام بنقم انم ناك دقف * لقاثت يربح يف انع كي. ناو

 اونطقو انع اولناثت.نا لوق. لئاو نب ركب نب ركشي نب بك نب بيبح وهو فقخف سيح دارا

 ناف لثملاهب برضض يذلا ندوب ثيدح ( اماق)وزغلا ف سرعءامو سرعءعنام ىزْزَع يموقل ناف محرلا

 ريصقو يرازقلا ى-مبو يريما نزبلا ىذنب فيس ةثالث ةيلهاجلا يف راتوالا وكردم لاق ةديبع ابا

 00000 اك ااه نما لاول ل فيطو يصف رت ىفتإ دقو يدزالا ةدج نحاس
 نيعمحا مهولتقو هب لهاو هنود ا ىلع اوراغأف موق هعبر ازغ يرازفلا اسهيب نا يممصالان ع متاح
 لاقف ةيقءلا اوللظ ولاقو اواكأف اروزج اورحت نيمجار كزاملا نفل لو امل نوم 0

 مهم لجر همطلف الثم تيهذف هموق نم كد نم داسجا ينعي للظي ال ملح تالئالاب نكل س

 1 د در 710771077 + يشل علا فاما 7:79 ةتلاشلتلا

 نس



 كفا نمل

 فك هملعي لعجو نمالا اذه سيلت م مهم لجر هل لاقف هلابرس يدب يف هياحر لدبي لعجو

 لاقف انو ينمي ةقرط هب نا لاقي ناكو سباب
 اء_سوب اماو اهه. أ امأ »* اهسوبل ةشدع قل ملا

 ةياثلا ل ّ ىلوألا ن 2تاكداوا سب هل لاف ا ةرص همطل ناك يذلا لدرلا همطاف

 هنفنع ءواكل قي يأ 8 اف ءاواخل هنع اوان لئقلل ضرعءتيل اذه ةرازف نون< نا موضعل لاقف

 هساعت هما تليفتوفللا لق نم هب ام عم 3 هيلع عمتجاف الثمتهذف ةلذلا الواثارتلا اذي> اي لاقف

 ةرييك ضرالا ن 0 هو يف مهودجوف هل لاخ هعءو هورتو نيذلا موقلا انغو ًاعمج عم مث الثم

 كد 0 لوش وهو موقلا ل انف كلذل قاع اعاو اليو ِ املج ناآكو م لع هلاخ همقدف

 يور ل ال تان 5 ف كسلا كك باق لاقو 5را و موقلا لتقو ال ترهذف لطب ال

 |١ متأ هتياورو بوقعيل ظفللاو مالسنب مساقلا ةديبعب با ضيا ربحا اذه يورو ةديبع يأ نإ | ْ
 ظ ' ةوخاةعيس 0 غب نب ناسذ نب ةرازننب بارع ينب نم لجر وهو 0 ناك لاق تاياورلا

 يقام(“ رذلا ةتساولتقف مولبأ يف مهوبرح موببو نافاطغين كسر نا ا نه سان مهياع راغاف |

 ظ مكيلع بسحيأ اذه لثم لق نم نوديرت ام اولاق مث 3 هلق اوداراف مهرغصأ ناكو قدح ناكو سب

 ينتلك |اىدحوينومتكرت نا ل 00 مكعم لصوت | ينوعد لاقف ؟ربق هيك ريح الو, لخ

 يضيق ر ا 3 وب يف 1 وزجا ورح الزنم اولزنف مهعم لبقاف اولعفف .ثطعلا يناتقو عابس |

 م وله نا ومحو ركبت هنا اولاقف للاخ ال ىلع تالاتالاب كلر ىنرد لاقت دف م اوالظ

 ' كريخوالاقف 0 نيب نم كب ءاح ام تلاقف 1 يتاف هلهأ قاد 1 تغدنا| نيح مه ةرافف هوكرت .

 ِ 0 00 م َِتَء 21 دق سان || لاو هلت كرو هيلع ع ا نا م اللثم اهلسراف ترا موقلا |

 مهعاتموهن م 4 طحت تاءج من اهفطع ىأ اا 5 | ا ًادلو 0 ا قس 0 لاق هل تقرو '

 ةوسل ىلع نم هنا مث هللا ءاقنإم كلذ لع 3 زا مسالثم تيهذف ةلذلا الو ١ ثارثلا اذي>ا لاقف يا

| 

 1 نع فدكف هنوذا اولد نيذلا موقلا ضعبل | عميد نا ندرب 0 ارضا ندحاصي ل هموق كم

 لاَقف 0-52 5 1 ناقف هب هسار يطغو هنو هكسأ

 مهم لقا ى تس ,هاصقتيو مولتقيف 3 ةلثق عشت هلق لمح 1 ا كلذ 3 نأ أملف الن 0

 همالسلاو عطلا ا ينك الاي أف ا

 هك هه ءانر داو /َ »* اموذا موقلا لق دق

 ماعنلا ةكرب نكرباو * مان مهواموق نترطاللا

 00 تدق هسا »* عر طساب لدحر شا
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 أ لعدل لاقف رشح وبإ هل لاقي هل لاخ يللا قلطناف هيف نوبرششي راغ يف عجشا نم اسان نا رب مش
 رتل د ىلع ماق اذا يح رشح يأ سو قلاطناف مم لاقف نوم بدت انلعل ءابط هق راغ ىف كل أ

 ْ ا وأ لاق لاعبل رشح نأ نا مهءوق ضعب لاقف رشح أ ًابرض لاقف راغلا ف يف رشح اأ عفد
 باعت يب 1 رعش 0 لاَقف بر هلا َّق 0 * لس( ناكف لطبال 18 8

 سوم نم ا 1 © ' املا ككاو ع ناحل

 قمحا هنا هلل يقف سيب لق داراو يمجشالا نا*د نب رصن سبب ةوخا لتق راكب نب ريبزلا لاقو

 أ تالعألاب نكل ةماعن ل ودي ثيح كاذف محالا كلذ اوالظ رصن لاق اوفاباماف هيا نكست همال دعوف
 ] ءافرطلاوهو رجش تالث ًالاميز دا 0 قع نم تا ةلكدل ليقف رصف هتم غزفف لاظب ال ٍِخ

 اوأ ةماعن ريغل لطبال كوذأ ءركم لثملا اذه نا ىور (دقو) عضوم تال“ ألا ةديع وبأ (لاق)
 1 نايفس ينأ ن  ةيواعم ثدح نا مئات وهو يمه رجلا هير لإ دعانا فور وصد يبا هلاخ

 | 3 ىرفمملا ةناللعنب ةمقلع سا ىف ىرعلادبعنإ 0 ريبج نبكلامنأ لوط هيف ثيدح

 0 مراد نب لش نب ورح كلذلاقنم ل ا ب كا لاول كج د كس لاكن

 . رعلا ءايخأ نم ايقن نا لماك قاخ اذ ناكها ريغ هنم كلذ سانلا فرع دق ابويه ءايح ناكو

 قدم نس لشي ل مهاد 0 أو مىلاومأ اوقاتساف فولاذ مهو مراد يف ىلع اي

 ا ام يقنووف ةيايلطوا ا نقي انت مل ل>ر اعأ مف يدانف هفوق هيلا عمتجاو جرد لورد وبا

 ' يول كلذ ىف هءاكصاو مح نش رفلا يف يبقا ترثك يق > اديدش الاتق اولتتقاف. مواد ون مههتحلو

 .؛ ٠ نإباو عشاجت و لشمو هللا دبع مهعباس وهو يي ل ناكو ناعظلاو ىرس الاو سوؤرلاب ظ

 ْ ءانأ هنال كلذو عشاحم ذئموي مهلك موقلا داسف نبك نأ راد وتر أل وأ ىريخو مقفو 6

 : نكي ' نيف 0 نامل 50 يراسأ ةرمعو سدؤر ةرشعإ الحر نيثالث ىلع ضرفا

 000 ل1 10 ابق قطعا ءالش انتاج دمع ا[ ًالورح ناوذقتساالو رسأاالو لك |
 00 7 روب ةلحان ىلع ل | يف 1س و راف مال قدصي مامطا نإ لورجاي |

 00 لورج رب عمس دق ناكو هفرعب ال وهو هقاخ لاكن هيف :لديرلا ءازا انلك ةنسط قدم

 فاطمف لئؤملا بسحلا يف لشن نب لورج انأ لاقف ةنيمظلا كرتب لجرلا-مه لورج هنم اند املف
 لكلا ةعقر لوقلاو .لطنلا اذكه :ئنلو لشق لهوللا "نا. لشيهما ننال 1 لاف لجرلا هيلع

 لوب وهو هقاس 9 هفتكو هذخاف هب اك هئيط لورح يرف نعط هنا ع

 لور دايركت دو قاس قرا قم دم انكاذا
 كاندوعام لو ر> هل اقف لور> نيح فرىع دق ناكو موقلا سنئرو شحلا دباقىلا هب ىهنأ يح

 مرادف نفك لبر نار داطعا# لينال 3 ندا كك ل ورجل لاف نلا ن1 سالو لاطنالا لاف

 يلا نقتتسا ثيح 4.لاقو ةحنرش ءرسأ ناك ىذلاةلاَدمعف زاسالا نم 0 قاطن | لاق من

 زد سوؤر نم و نا يري لور>و هليس ىلح 3 ” اهعيضا ناك ام ةئيعظ نم اهلااي

 ااا يفلا نم ريخ عدجلا لافنالا مستو ل لاطبالا ىتات 1 , اي لاقف هابأ يتأف



 1 ل ا

 احا الو رج انؤدقا اولاقف لوتقملا وذل ءاخ هناا ند لحجر سار | قارا ل0
 نكي ) هنا هنبج اوفارشف نياعاس وقلاو ذل | دلال ف عقو امو 2 لوح يار اللا هلل | 1
 الورع رك ذنو اهاخأ ىئرت 0 كلاقاو هْنَع واخ لاخرلا لكلا ا

 ١ ' اني فوت« رهام لك ام دال 0
 لفحح ل كيف روملا رك عرسيو 9 مىفق ريغملا ليلا حبصإ دقو

 لمزب سدلموقلاىفى وق !!نيمأ هير الاي موقلا لوا دع

 لور> لعفنم ناك اذام هلإ * لورج منهسأر انيلا ىدأف

 لثمةرضح موقلاو لشمنىلا *# ا لمح موب ءادب تاشف

 : لاقف دنه نبا

 ا وسو اه رئص ْق ا هس هيش ا /

 سسرقلككيذفع ىلع اجزلا ءام * ةسموم لد ا و راملا- كلم

 سرملا 0 ُُق هتبرأ 2 د كل ب صن + كاكتنك وا

 ١ نم مله واهلا اذا تحف < هلناسنافلا لوما اضن 1 وما 8

 ةدقملا ةيارالا وديضااضبا ضدقلاو_هاقإ سيفا ودما+اوهو سيرقلاسرقلابدا رأو ةرجافلا ةسمولا
 أ دل :رمعلا اذنه ىلكلا نبا لاقو فالقلا ىحأ هتدالقف تالكلا نحأ وهيا ل 0 |
 0 0 نط ناكو ورم دع لق ةديسو ياسفلا سلا 0 1 1

 ' اق.انهملَع هلماع ناكو رمعو نيرحبلا ىلع هلماع لا انط بتك هيلع امد اسلف كئابصق هدو ١
 طبه ال اما 0 ا الطن أ امه. لاقو يديعلا ثرحلا نب ةعبر نومحز ||"

 دق انالكو ءزدعو هدق> تفرع نم كالملاو .نسلا ثيدح مالغ كنإ ةفرطاب سملتملا لاق فحتلا | 1

 الصم نيم انآ سأ نق نكي ناف هده انك يف راف لهف رشب 0 انما تسلف ها ||

0 
4 
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 ىلع س.ءاتملا ضرحو كلما متاخ كفي نأ ةفرط ىناق اند كلهم رخلاالا يح نإو هيف

 يه نم ىردي الوةفيحصلا ءاطعإو يداع ةريخلا ناملغ نم مالغ ىلا س ءلتملا لدعو ىأف ة هف رط 1

 عساوهلوق ن 0 كلذب قتكاو مدافلا و . هقرحصلا سمحان | 0 1 نيد اك 5-5 لاف اهأرتف

 كلذ ىف سماتملا لاقف مأش || ىلا ًابراه جرد 7 راع م يف ةفيحصلا ىقاأو هقدلب لف ةف را 4

 للضم طق لك ونقأ كلذك « رفاك بنج نم ىنئلإب اه قلأو ١

 كودي لك ف زابلا ا لوحي * امن اجاب ءاماب ال كيو 1
 تلا ونقأ ورم وبأ لاقو اهاطغو ضرالا سيلا دق ره رفاك ءريغ لاقو ةريطابربس رفاك ورع و[ لا | |



000 

 أةفسسماا طقلاو :كللفذ كتيزج ال يأ كتواتق كن وقال لاقي يزجأ 20 راع لاق لطنحا
 . ةفرطل لاق لاش مف ناك دقو ضب يملا 0 ءاملا ُُ هب 06 نأ تاتكلا اذه يلئفح لوقف

 كيع اولا نك نم ط لاق يتفيوص يف ىذلا ل كتفيح يف يذلا نأ 8 هباتك ١ رق نيح

 لاقو مأش || ىلا يل راص هيلع ام اف يلع م ءمدقإلالو كَ هالو يلع "يرحل ن 5 قش

 سفنألا كاذب , مهةدصتق 1ك »2# ةهتوحأن عءأ ارعشلا غاب 5 نم

 دلما هنادح 0 5- امو »* امم هب حملا قاع يذلا يدوأ

 از تاكا - ءانحو »# هروك ع هك 3

 001 مبدأ انمي ناكف * اهل رحاوملا خبط ةناريع

 سي عاج اهعسنب كسف كلا اذاو د اه ززءل ترض اذا دحأ

 قييم يح ذلاءاكم حاص نإ * اهداؤف ريطت عز> نه داكتو

 0000 0 1 30 1دساو رامتلا نحاوم تيرض اييالمل (جاك ةلصلا ةظيانلا ةحخضلا اج ولا
 سهرعلاو بئاحتلاةقص نم 4 سدلو ةزدءطأ ن نمفافخالا مظعوةبالص يف ةفي اع هةعوبج 7 الا نع رءجو

 خطو مع.يصل و اوظنم" نب انو 2 ززءاو هم اصلا ةرذصلا ضو سه مرعلاب ت تويش 7 ءاصلا ةقاثلا

 مث وبلا يف ريطب رئاط ءاكملاو اهنول اينو اهرعش درجتا ىت> اهلع ت لا جلول

 ةموت# ريغةروشأ» نه دلا مدقيف م : ا نأ اومعز 5 يدوم ب دع لاقو سس 2

 هرعد ىلع علطاو نيردللاب هلماعي ا داو 0 ور< هل 8 مآ لا هتفيحك شحلملا 00 اف ةنودعم الو

 #1 نع يدع نب مولا نع ل و يشار[ "12 تع

 كش ةبواعم نمز ةريملاب :ةيازو ىثعالا ةيوار دبع ينربخأ لاق رم نع كلاس نع ةيوارلا

 دنه نب ور*< ىلع د.علا نب ةفرطو نأ 0 لاك نسءانملا ينادح لاق ىشعالا قرت لاق 15

 ناكو ضرزالا 0 0 تداك ةرظن هيلا رظنف هنادي نكد هندشم ُف جاع اهئان أيحعمم امالغ ناكو

 0 نيو اناث كلمو ةراحملا طرعضض» هيمسأ برعلا تك كدعذي الو كح ال ور#

 ىلحعلا باهدلا لوس هلو ةديدش 4 لاق هبات ب رعلا اةناكو

 ع يتلا شيع لش ل * هلهاو يزعم 3 راقلايفأ

 يبببببببببببيببيببيبيببيبببجبب بيببيبييبيببببييب 2 -ججبببطابيهبهيبيب يبيجييهييي يل ل يجييجلججججيييييجججججججللججيججلججلجججلللجلجي«يجسسسسسسسسس سس 77م

 0 ىدتعي دزه 50 «# ةفخ 2 ىلا قبلا

 بتكف الك لاق ثاقام عم هذه كلا هترظأ نم كيلع فاخال ينإ ةفرطا ت 00
 001 لع هلماح رمكملا ناكو باتك هلو باتك يل هرئ ملو متحو هرث ملو بتك ربمكملا ىلا انك

 هعمو زربتي يراسي ىلع خيشب اانا تشنلا نا باكرا ذب الس اذا ىحل اردن نيرحبلاو

 ال1 لاق التع ؛لفأو فعضأو قحأ ًاخيش ثرأرام هللات تلقف لمقلا عصي وهو 0 ا

 5 قمحاو او 3 جرخأ وأب ادلع لش لاك لمفلا 2 نرش تلك نكس

 ةريخلا ها نم مالغ اذاف اكان تنك امن و9 يني لاق هيفام ىردي ال هنيمس هفتح لمح يذلا
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 اذه ىباتك كءاج اذا ريمكملا يلا دنه نب وره نم هيف اذاف هأ رقآت 6-5 لاق رق مالغاي تاقف

 لوقا ثيح كلذف رملايف ةفيحصلا تيقلاف 1 هتثدأو هءاحرو هيدي عطقأف نيملتلا عم

 رقع قف كلذ لعفيل ناك داكلاق اهم 0 تا رط تاقو نشيل +2 رثاك بنح نه ينن ملا 8 لَو *

 سما 20 كلذ ىفأ 2 هلقدو 4. 0 هبال 0 نكمل ىلاف لاق ىراذ

 ين 0 0 0 0 و # 7 ا 0 2

 ١ نمرقتلا ءابحلا نم كح ىنحمن ههنا كلا 1 ه2 ل قلأ
 سمع سارع ةرءج ءانحو * 5 3 44 ةفيدك قل

 ني ل أاهعدسنب 5 اذاو *# اه ززعن تروض اذا دحاأ

 هلعاع ىلا ايل تكف ءاوجيف'دقلا نوةفر طو وهن نار مداني 0 ناك ةمتق نبا لاقو

 ١ فدالاب انك ا ئىد ايحو 3 ا.ءهلتم ا 0 هللا كح رتكو ةزياحم 1 سما هنأ اجرا نيباتكأ نيرحبلاب

 لاَقف هعصقيف هب اين نملمقلا لوانتي وود ْف يخش نو و 0 1 ثدحن قير اعلا راد 00 خيش اه اذا

 لقاوانَط لخداؤا 31 هْح جر >اىق 2م - ار امو خ 6 كلا لاق قحا اخيش مويلاك تيا رام س هاما

 ةريخلا ند مالغ امهلع 0 هلوش نسلم بارتساف هدب هفة> لله 21 ء هللاو قحا 0

 عطقاف سملتملا كانا اذاذدعامأ مف اذاف هيلا اهعفدو هدفك كفف 8 لاق مالغأاي اردنا سلاما هل لاقف

 الك ةفر طلاَقف يتذ يدك يفام هللاو |مفق اهار 3 كتفك هيلا عفدا 4َق راعل لاَ ايح هداو هيلح روديدب

 *رفاك بنج نم ينثلاب اب تفذق * لاقو ةريخلا رهن يف 5 س.اتملا فذقف ىلع 'ىرحبل نك

 دنه نب ور< مرحو سمانتملا ةفيحصب لالا برضف نيردحبلا و ةفرط د هاه || 0 ل

 لاقق قازنلا“ بح ناسا
 سوتنلا ةيرقلايف هلك تلاوة حملا اردلا عك 11

 تأ راكب نا نع ىنالغلا نع ا نع ي.ءرافلا نعناع 0 ونا ىورو كلبف ي رمدل ياو

 دايز نم هبره دنع 3 ىبأ نب ةيواغا املاو وهو ىصاعلا نب ديعس ىلع ةنيدملا مدق قدزرفلا

 0 بمكو ةئطخلا ناكو يد ارك 0 سانلاو ريم ع لاح وهو ىانلا يع كديعيسو اهلذ دف

 , لدحر ند كب ا || مام اذه لاق 2 4 نع ماثالا 200 قدزرفلا مدقتف نرش ليعح

 ماه نأ لاق تيا نش الام الو 1 تدصا نكت ' )كد دا دق ديعس لاَقف اللو 0 بص

 تاه لاق لعف قاع هيب ل ايد ا ناف ريمالا ىلع تينثأ دقو ةعصعص نإ بلاغ نبا

 امف لوش يتلا هن هن د.صق 0

 ا ي م امل مم دخو نزز مر د: باف ةيمأ ىفب كيلع

 ًالاوط 5 ريع مهول أود »2# رد نهد هوس يف ناف 1[

 لوكا ا
 الاع ناثدحلا ىف باماعاام اذاكر لشرق ححاحلار غلاي رت

 12 وح دوت هيو بصسوم خس دب دس ل هدم اج جا هيا صج ويب جيس ل يصوم دي لج ب يبس جد يو يس ب : جمس ا ع ع و سس ص سم
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 الاف 59 5 نامءو # ا 1 7 2

 باح 3 ناكو ناو لاقف 0 ديع نا ور ا م او 2 يب ديبار رع طهرو هلو5 ا

 لاقو انو نع 00 كالماديع ايان كك. اح را لعل ا ماو الا الا |هاوال لاق ادوعقت و البف 9 قدزرفاي كييهدس ْ

 000 0 قا تلأر لاق تاز امو.ديمس لاق ةخرابلا اهتيأر ىلا ايؤرلا هللاو هذه ليمج نب 9
 ىل اامهزوام يق>هياحر نيب ام قثف 3 طخلا ماقو 4 شاف يناوانتي نإ دارا ةرتق نباب انا اذاف ةئيدملا | ْ

 الا ثاادللاو ان .ءسأ لاق ميقا نم ككردنالو يه* ند كارم كقف سام لف هللاةفقدزرفلا |

 نع .مالس نب دمحم 1 دقو لاق هزه هتياكح يف ينالغأا انداؤو مويلا ل ا هب لاعت ك1

 ا كيف ىلع هلطف للىح نب سل ل ةلاقأأ ىذه قدزرفلل لاق ال ةئيطخلا ل يذلا ىد ىبأ

 9 لاق كي تدجن أ ءالغإ ل لاق 7 ي ريغو قد ىلع دل هللاو ةئطخلا لاو 3 ىلع هلل ظ

 هلق يفو ديعس دعب ناورسمامماو اءاف اهب نايقلا توب ىلا فاتخي ةنيدملاب قدزرفلا ماقا مث يبا دجما |

| 

 لاق“ نءواهاخدي ناك ينلا َش !دملا نع ةتنالو “ردع يف اهب نا 6 ناك دقو هيفام قدزرفلا ىلع

 يناف ةئيدللا نع 00 قلاب رارتالاو ىلا حاضفالا نع كيما 1 هيأأ ثعبف هرعش يف ينل

 00 لال طاع ديرد نإ ركب وبا اننمحأو 57 نسال 2و0 دم ا كيسا نآل هللا تدهاع

 قدور

 درك اكليل تلعب اك © ذاع ىلخاو قدعو
 دقف يلماع ىلا هلصوت لاقو موت باتكب ناوىم هيلا ثعب لاق راكب نب سايعاا يندخ يتالغلا لاق

 هبرضإن اهلماع يلا ىتكو يفعدوت يت> دغاف تحيصأ اذافرانسد ةاقال كيلا يح نإ هيل كدت ىك

 يتب لهأو يتوج 525 1 رشو هحافف بات لا ىلادهس لاقف ناو مدن مْ هسحنو طوس 3 ١

 قدزرفلا لاقفاهأر اف انايسأ ةليللا هذه ىف تاقدق ينا ناورم هل لاقفقزرفلا هلع ادغ ل املف'

 ش تلق لاق تاق اموأ

 ساداف كت.مام كرات نك نأ * اهءءاك ةهافسلاو قدزرفاللق

 سدقملا تيباوا ك1 دصقاو * ةموهذلم اهنا ةئيدملا عدو

 سبك الاعام زاك سفنادمعاف * ةءعظعروءالان«تنتتحاناو

 لاقف دارإ امل قدزرفلا نطفف
 سايب مل اهبرو ءابلا وجرت « ةدسودم يتبط٠ نا ورماي

 سرقتلا ءاب> اهب ىلع ىدخحي « .ةموتخم ةفيحمب ينتوخو
 س.اتملا ةفيكص لثم ءادكز * نك الق دز رفا 4 ةفيحصلا قلا

 نب ب هللا ديعو 7 نسحلا هدنعو يدا اعلا نإ ياس ل يت> جر وههجو يف ةفيحصلاب يعر مث

 هحوتو كلذ ذخاف ةل>ارو رائد ةئاع ممم دحاو لك هل عاف ريشا مه ريخاف ماللسأا مهاع رفع

 رميض» ىعاشل تضرعت هل اولاقو هللف ىلع هوءدتق هلا نه ةعامح ناورم ىلا راصو ةرمصيلا ىلا

) 
0 



 (8١ة) ا

 سعب مدق 2 هللا كلذ 50006 0 2 ا هحمو 0 هيلا 0-0

 قداهب مي الو قارعلا لخديالنا 2 ا هقول هيلع قش غل نيع موني 0 تاق 3

 هلامع ىلا ب 35 لسا ور 0 تاكا لبا ع ع مسرأ نب دمج وأ ىورو نملتملا لاق تل

 سماتملا لاق ةريملا ن 5 0 0 لما اوذخأي ةهررلا ىلع

 0 ند 5 اوأ 5 ا ند> نه ا ا

 : هيحاونهذاولاو فورعم ليح نضح>و ةعاضق 521 فاما 0 نار 53 و 2 نابز وه فاللع

 دحاوال طالتخاةرفرمالا وهو نسال رمآ لاو ةف رط ًاموي نوياطت الز حملا ىلع متون دق لوقي

 نامحمىىلا 0 0 اهلق لجلا اذه أوناك افالع نا لاش دع ليد 2 ندح 0 لا نبا لاقو ا

 فته 0 2 5 لاقيو 0 طالتحاو روع هف رما نسال لاقو

 ناد ارا 2 مضلاو # لحي 000 لابجلا اودع يورو

 00 لزيلاهب تدردتسا م - »* هلزانم فوُس ذا ةماس 5 اوناك

 0 رئت ل 7 وفنوبرسثي يؤلانبأ رءاع وبك» ا يا ووه ساج

 ههوق ىأول نب ةماس بضاغ ال كوالا ئاملاَوبأ لاقو ه ع دءس نيع ف لب ةديبع 5 لاقو

 سيياكملاو يعمو كرف ةفرعءأرو را ليطاَوهوقك كرك ناكو مضلا يبأف نام يلا 4

 كفويش هريغ لاقو دالبلا ىلعأ صو 1 هلزنم ناك هنا تاو و .اعأ ليطا فاعشو لاق ساكم ضم

 نيرحببلب عضوم
 نيون فاش وتدظا دعل ان قرظن ليالاؤ اع . ىصولت تن

 نإ نونلايناخو مأشلا ىلا فأن تاع لوقب ًاضعب هتملطا ضعب:لكر يفَب قراظت لاقل راقت

 يزاصن اوناكناسغ

 سومسم لمرال يوه نم هناك 2# اك ر قيرشتاا رظذب ةلوقعم

 مْ ةراحملا يعرل اهرظن. ىا قيرمفتلا مايا قارشنلاب لي نعول غب لهارلل كوط هناك ووو

 ديرب ساىعتلا نبا لاقو لقملا بهاذلا سولاملاو سومسملاو ب ضن نيح جب < 1 0 9 0

 سوبقم تكلا برض هناك # اوءغام دع ليهس ل دقو

 سلاما تارمأ كفلا نودو -_ برا ىلع يحاتملو تب رطيفا

 سب راهدلا كلتال اما رد ىلسإ انز اطتاقف ىوصقلاةل 2 ىلا تن

 ( نورشلاو يداحلا  يفافالا ْ )17 



000 

 يوصقلاةلخمو ادني مم داو وهو فورم ه ريغ هل رعد ةلغو ام تاينال يتلا سآلامالاو تاريمالا

 نعش فخالا نامادنب ىلع حو اذ دحاو الو يهاودلا ن-راهدلاو مارح لديو ماشلا قيرط

 نس المد اهدحاو نا لوحالا سايعلا ينا 3

 نو انموق ذا مهدوب م #* ا 1 قارعال ذأ ةسب 92 يأ

 ةضغيلا رظن كدا رظ: ىذلا سوشالاو ةب ةماش ةيحان ىأ ة ا ىدصقا ىأ يعأ

 سوباقشاعامالو ورم شاءعام * ةدجنم ةابوبلا ليس ىكلست نا

 ردح دحم قيرط يف ةيلث ةابوبلاو ءادنلا ىلع سوباق تشعام الو ورم تشعام يمءصالا يورو

 ردا ءاَيآ. سوباقو ورمعو قارا: يلا اهم

 (١)١سوسلاةيرقلايف هلك أءبحاو * هلك !يهدلا قارعلا بح تبلا

 ندادكلا سنداذا قثمدالو # مدق ند تلا اهب ىرمصي ردن

 سدك عمج نيدادكلاو قارعلا بح ىنتمتم اكاهح يندئمتو اهربتق كيج مأشلا دالب ردت مل كوقي |
 نبا لاقو سيدارفلا برد هل لاق, برد سيدارفلاو سدازفلا سيداذا يوريو سابق ريغ ىلع

 يممصالا لاقو سيدارفلا دنع يتلا عورزلا تسرد اذا يا قثمدب عضوم ن..دارفلا ساحالا

 د هلوقو هب زو اهيلع كناوول كنيعي مأشلا غابت مل يا سودرف اهدحاو نيتاسبلا سيدارفلا

 مهدنع هترثكأ سوسلا ةيرقلايف هلك أي

 شولسملقعلا ف.ىضلاذا ينا 05 يموق نم تادبت ناف

 سيعلاعدوتسن اهب ةالف نمو * فذق لمءتسمنهةيم ن ود[

 سو.غم ءاملا بابح يف هناك * ةتفاسم ءان ملع ىرذ نمو

 1 ارا عر 8 كتم تاذ نومأب هروح
 اذ الرول, دعلا فذقلاو ًاطوملا قيرطلا لمعتسملاو اهلكاكب وم يوريو فذق ةيود نم يوريو
 يف سودغم بارسلا يف سمقنا اذا ماعلا نك ديريو اهنوكرتيف هيف طقست قيرطلا اذه دعبل سيعلا

 هتبالصرظنتل هتضضعاذا دوعلات < نم اهربذ اهتءحممو اهرو>و هراثع نمؤي قلازومالاو ءاملا

 هدشنتساف قدز فلا ىتا ءالعلانب ورمع ابانايورو اهطاشنامامزلاب سوكعمو ةبالصلا ةمجعملا لاقيو

 هدشناف هرعهش ضعب

 قسعلا 2 امب ةالف نمو * فذق لهعتسم ن م ةيم نود م

 لاوض نه ىلا 04 رعشلا لاوذل هللاو ىلع اه.:5 | لاةفسارف اب ان كل اذه 3 وردع وأ هل لاقف

 وهو سودلا هلك أي رسيتم بحلا نا مه ىهدلا همعطأ ال ىفا قارعلا بح ىلع تفلح يأ (1)

 رك اظأأ سات ةاشلا تساسو سي سانسأو ساسنر ماعطلا ساس يتادكلا لاق هوحنو حمقلا لق

 فر>ف لح ثيح هبف داهشتسالاو ةيفاالادها وش نم تيبلاو يع هأ مسا مهلاو حتفلاب اسوس اهلق



 لعن

 ثراخلا تنب ىو همآ ددحو ادع نإ ورمع نه ايراه مأشلاب سماتملا قل امل ةديبع و لاقو لبالا ش ْ

 نبنامعالانب شقلاءرمانب رذنملانب ورمع وهو يدنكلا ةيواءمنب زازملا لك واربع قا 3

 نب ىدع وهو م نب كلام ينب د وعس ن نب ثراخلا نب ورع ني ةعتر نب ىدع نبو رهعنب سدقلاءيرها

 دنهنب ورمع هل بنك نيح كلذو م.عت نم كدا يعد ان يلكلا نبا لاقو. ملح نب .ةزاق

 لاقذ هلت:ةف نيرحالا لماع ىلا ةفرط راسو بره ةيهادلا 07 الف 0 سملتملا أ رف ةفرطلو

 همدي باطلا ىلع ةفرط موق نم مأشلاب ا و سملتملا

 دعبيلف مهدو ينان اذاف * يوها اوناك هلهاوقارحلا نإ

 دقرفلاب يدتهو كاملا عدب -# يتفان لياب مهمك رتثلف *

 يعأش دقرفلاو ناي كاهسلا ناف
 دصرملاقيض فان ص ودنا ودع © افدب رمملا عقو اذا ودعت

 دنقعم بزب انتهباتم : تلخ »© كريم“ نم اهنرفثتسا افأ دكحا

 قرع هش اهئافرأ اهباغمو قلخلا ةقوملا دجسالاو نئالا نم لئاللا سحتلاو لوتفلا 010
 برلاب عضاوملا كلت

 دج د1 ١نو:هىلعبارسلايرحو *« يرسلا دمت اك اون باكرلا اذاو

 درجالا ءاجنلاب ةنيرقلابذج © اهتافحأ نمورملا حاصو تحرص
 لبح يف ناريعب ةئيرقلاو ضيب ةراج> ورملاو د>د>و ددج لاَ ضرالا نم بلصلا دجدملا

 عيرسسلا ثيثملا درجالاو ًادهج لأي مل اهدحأ تلفأ اذاف ١
 يدرلا وه نيرذا موقيدهو # مهيد ماري 2 موق داليل

 دنع هلاذق مهد ص اويريض * مهيده ناك دبعلا نب ل

 وَ مارب الوماضيال ناسغ راح نإ لوش ريسالا اذ يدطاو اذه راخلا يدطا

 دسم ةنلدم 527 ردقلاو ف ىللو ةلفلاو ةناككأ

 دورااك ه 2 لضصافملا و>ر * هئيطقو همأبعالب كلم

 ًافسأت هب نأ دارأ لب كلاقيو تاهمالا حاكنو ةيسوجلاب هامر مشحلا نيطقلاو دنه نب ورمع ديرب
 00 ٌؤرماف الخ اذاف * ةحاح بلاط لك دري بالا

 دعراو كل انك قرباف # ةواغ يتب نودو تالح اذا

 كدعوب يلإبأال يناذ كلادياميفدده# ل وقيةفينح ينب نودض 9 3 وةماعلاب وأ ا 6 وم ةواغ

 دضعم ةطذ لق ةيندلا ا يكاد ن 0 ةبالق يف

 ديعل قاس ذإ رئاوحلا من » ياحأ 0 -
 درطمال هبنج زربأ ريماكح * مكحأب اولتقا مكتود ديملاف

 اهجوزتركشي ينب نملهذ نب ثرحلا نب سق نب ثرحلا تنب ةبالق يلكلا نبا لاق بوقعي لاق

 زبك الا سعاشلا ًاشقنمو ةئقو افيكو ادض هل تدلوفا ةلن »نب نسق نب ةيتيض لإ كلام نإ دك



) 
 0س كابس صصص يس سس سس ب بيس يس سس سس سس سجس اسس سس سسسساسساس سس ل

 نب فوع تنب ىعو ةفرط تادج ضم صو ركشي ىنب نم أسما ةبالاق يلكلا نبا ريسغ لاقو

 رئاوحانبا وهو ةفرط لتقىلو يذلا رمت نب دضعمو مهر تب ةبالق لاقيزو .يركشنلا ثرحلا
 نإ بوقعي لاقو هموق ىلا اممفدف ةفرط ةيدل لبالا ءاح يذلا دضعم هريغ لاقو سدقلا دبع نم

 هبأ ىلا هتدو رتاوحلا نإو ةشير وبأ هل لاقي رتاوملا نم مث سبقلا دبع نم لجر ةفرط لتقيذلا
 وع نب ور# انبا ليبجوةميبر مع رااوخلا ي ءاكلا نبا لاقو هابإ مههحاص لق نم ناك امل هموقو

 او ركل لا فوعا نإ ورمع نب فوع ن زرع و سقلا نيم ان ىضأ ركل نإ ةعادو نب

 ةفشح ةرثوملاو رثاوللا اومسف هعم ءالؤه صخ اعإو ورمي نب ةعسر وه ةراوحو راغأن فوع

 هيف تعضو ول هيحاصل لاقف هرغصتساف كب 1 حدقب مواس هنال ةرثوح ىمس اإو لجرلا

 نب ورمع ناك يكلا نبا لاقو ةفرط ظيوتا دملا نيدعتو ةراوح ىمس كلذإف هنالك قري وح

 نأنود ةيدلا مدخأ راعلام 52 ل ن لوقب رتاوملا ن م هباصأ ناك من ن م ةفرط يدو ده

 50 يورو ) نكمأ يأ عرال هبنج سرع رادعاك وه يتلا دنع نب ورمع اولتتتو هب اورأثت

 نب ورمع هب ديرب حاكتللا وهو دصعلا نم هب لمفغي يا ةمحعم ريغ داصلاب دصعم ةطخ لبق ةدربع

 كما ااا ا

 هلق يرئوملا نع مهنأ م ءزو ةفرط لق ن م ىنّسا دنه نب ورءع نإ مهريغ لاقو دزه

 نبا ( ىورو ) ةفر ُط يأ دبعلا ن نإ كايعم ىلا تءفدقف هدب هلو هنا يرتوحلا ن م هشبد تذخأف

 يف ةعبر رعاش.ى ٠ 17 الاق يضلا لضفملا ( هاورو ) يلجعلا ليعمسأ نب شارخ نع يلكلا

 هيف لاقف ا 1 مهدشناف 0 ةيلعمأ نب نسق نب ةعيلش يب ىلجي ىلع فقو هلاو هنامز

 2 ةيرعيسصلا هسياع جانب * .هراضتحادنع مها يماننأ دقو
 1| تفبصو أ لما قوتتسا مالغ وهو ةفرط هل لاقف 25 تالا ةزوكب هس ةيرعتملاو

 ديز نب تيرمكلا لاقو الثم هتلك تيهذف تطلخو ةقانلا فصوب

 ا لو دطتبالا اذ تركذو ِ ةزهم م ف ا 0

 نب ةفرطو 55 نب 00 01 ا فقو هناو رازن نب ةعبر نب ةعدض فب 5

 تيلا اذه دعنا سملتملا نا اومعزف ن وعمت ناملعلا عم بعلي دبعلا

 أ مدكم ةيرعيصلا هيلع جانب * هراضتحا دنع مطا يساننأ دقو

 املسراف للا قونتسا ةفر طلاقؤ ا هلا نود ل اء كبه نو# زب مف ةيرع.صلاو

 ند هنا يعا اذه نم ازد ليو لاقو هق رط ناش | نا رظأو سينولتملا بطغق موقلا كدعضو الاثم

 مالغ وهو ةفر ط باع لاق ِت تكلا نب:يبوتعت فسوت وب أ ينئدخ متسر نب دم وبأ لاقو هناسل

 هلوؤوهو هتديصق يف هلاق اب سلع نب بدسملا ىلع

 مدكم ةبرعيصلا هيلع جانب 2 هراضتح>ا 0 مهلا ديا دقو

 ظيلغ مدكم ةصاخ ثانالا ىلع نوكت ةمس ةيرغيصلا
 دوش 3في ةضئصستسصب نسكت

 اضل



 ضن

 ةراححلا هس دق تف ملمو 21 م>للا -- نا 2

 مهكم ريغ روفاكلا نم ىلدت * ةيصخ قذع هئاساا ىلع ناك 1

 ا ا وهوةفر ظ لاو يطخم ريغ حس 55 ريغو باصخلا عمجاو ةلقدلا يشو هم يا ةساكب هس باه هيث 00

 / أ كلها يلا عمد !تيسملا هل لاقف ةقانلا ىلع الا نوكت ال ةيحلا ده نا يأ لمذا قوأ ا هف رك 8 :

 59 نم بسملا هل لاقف كانه 5 نه تنباع ول ةف رط هل لاقف ةيهادلا هو ةئماوب ' :

 ادةدينع وبا لاقو لوجفلا نم نيملتملا يمضالا لاق ساحتلا نبإ كاقو بنسسملا هع شو
 ١ هلوق ىلا :نيتهلتلا قيس ١

 000 ا ىرخأ هك فك »* هفك عطاق 2 9 و امو

 ا امدقت 8 اع يرخذالا دج ف »* ءانه دك هله تباصأت هادب

 0 انين نا يف اكرد هل «دجحتإ ف كلاب, فكلاداقتساا.لف
 اممصا عاجشلا هيبانل اغاس» *يريولو عادشلاقارطا ٍقرطأف

 لف هيعدبو ةيمح 3 وردعل ةاردلا دزا ند ,*و سود هيعدب لم اصعلا عرف شاير وبا لاقو

 باررعال ع 6 دحاو 0 كك وهو دحاو براخلا نب صاع يفو هيف ربحا همه نب ردع

 ءونأ فرملا نا: كلذو رهشأ ثيديلا انه يف ةمح نب وربع وهو ةلضعف لك قل ١ ١
 مم ترصدق كلنا هتثي هل تلاقف ريغتو نسأ دق خييشلا ناكو هتموكح ضمب يف طافف هيلا نوكاحي
 اذا هتنبال لاقف ا اذا 7 او ينط ع اك ىلا ي ىمهو ىبهذو طاع اذالحرلا مهولاقي كم 0

 عدد اماما همكح يف تابعا د ةملحه يلا باب اصعلاب ل تعرق اذا تت م يىعرؤفاف كلذ 5

 ليخ هعمو ربك الا نامعتلا ىلا سيق نب ةعيبض نب كلام نب دعس نا نومحزيف ةيلع" نب سبق ودب

 ده 9 شع يبا كولش هل لاو ع هلأس كاكدنلا ىلا يهنأ املف مهم ءارعأ اهنا داش ١ اه.ضعب

 هرجعش 0 2 ديح رعاه ءاصا له هضرأأ ا هذه عمو اهعنمال

 اماو 2 ىبشف ةرزا اهلا مآ ةرهاسف ةدفاناا امو رع 5 قرولا امو ريزغف نطلا امأ لوس لاف

 علطتال ردغف ثئابنلا امأو ءاثم لل لدي ءامهرلا ىوررو امان م تلك 1 ايراد تاالثم ادق هاي

 ْظ هيأ 0 بارض ةدفانلاوةّسن 0 ةعاس ريكشي !اعتربا ذا رتغ مكسال بار ف قدح اماو

 نقلا يق يموةرار ملا نالت رتشو ميك 2 راغص من 9 فزذحلاو بارت ئابنلاو نير ءائمرلاو

 كناكيبأو ةياع | ةيارذ نمي ًارامىلع هدي و 0 اقف ءاأ رافغص يو نان هلا ىالعل ره لاهو

 طاعبالاو طاعنأ 0 طارفا كنم نك 0 دوس لابن عاود نع يبسأ اتا نات 9 0

 1 أم لآ ةف4مطلف 0 هيلخلا 50 0 لاف الثم اير 0 هيقاس كه دس لاقءذه



 ١0 0 ا ااا أ أذ |[ [ 1 | |[ |[ 1 | | 1 1[1|1|1|1|[| | 1 0+1 لو

 ١ع١(

 ا لاقف لعفف يرخأ مطل 0 .صوأل ا : لاةفاللثما جاسر اف يرخالل دعبل ىلو الا نع ي ْ - والاقهذه

 ا حجسأفت لم لاق هذه با و> ام اقع لكنف يرخأ كلا كاف دق عبدو كالم لاق هذه باودامدل

 ا هل دائري 1 كدا ناككتل ادب 0 7 2 ديلا ثحا ةتامعلا هللاَتو زلم امل-راف

 ” الذ وأ اناناس ءاع نا مسقاف كلذ هيضغاف هياع ةلطباط» كلام دعس اا كات نا ورتع مف دكا

 | | قس ناكادقو نانا عمود حو هم نينو لخ دنامغتلا ىعو رمح مدق كلعتادول

 | ريشاف لاقكناسل تمءطق هتلظ نالاق هلك اف كلملا اعا 0 لاقف هني نمناهعتلا هب مقا

 ظ | هيرويامولاق اصعلاهل عرقأف و لاقك قدح عزئااذ ذا لاقهنلا * يموأف لاقك دي تعطق هلاكونا نالاقهللا

 ا | هوخ أ وهعم تناكلاءاصعنخ أو هيدي نب يلا يمحوت ها اح صعءل ن كاع لوانتفهلعرقأف انمعلا لوّشام

 ١ ا ره تاكلت اكو هللوب هنأ ف رمق جرم املا ام مو م 20 ظأو ةدحاو ة هع كلا ميلا ءأ أصعل عرف مئاق

 ظ ملأ دج دجأ مهللوشب هنا فرع ىرذالا ا حسم و ءامح || يلااممفر مةدحاو ة 4ع رف اصعلاع رق

 د اهب ليقاوةعرق اصعلا عرق م * انامالو لو, هناف رمق ايش اهعفر 3 ” ءاصع فرط ارارم اصعلا عرق

 | له نامعتلا هللاقف نامءالاىدب نبي ماق يت> كلام نبو رم للقاف ه هلك هل لوي هنافرعف نامعتلا 0

 ا فرع اهصخال ةلكشم ّضرالا ايصخ دمحأ مو ايد> مذا مور لافف اندح 305 3 0 ترو

 انصعلا هعرقل لاعس لاققكعس وخا ماشخلا وه انهو رعد اضعلا هلت عرق نملوا وهو أد

 0 كاذ تو مو »* يحاص ناسي 0

 عر 1 4 ثيَع || ماص 0 * امدح 0 ءاوس

 0 8 كاذ 00 »* ا نس ءابو> 4 ىجت

 يعاشلا دوق ا تعرفو اصعلا

 ْ ا يذلت عرق ةاصعملازا * ان 2 39 نار

 نيح ةنانكينب و ا نب كلاهتس اًضعخلا عرف ع واذا 8 ال 0 ريد أ ىلع كلام لاَقف

 00 ماو ةلءوم يرخالاو 31 3 داش اهضعل ليخ هعمو نا هنأ نب 08 |١: كمل يأ

 | مح يناودعاا برظلا ن“ صاع نا ظحاحلا 0 ذو دحاو ينعملاو ناضقنو ةدايز ظافلالا يفو شاير

 ص راحو مكحلانع هفوهاذا اصعلاب عرقت نا هثلب عا نايسنلا ةارتعاو نس امل ةياهاحلا 2 برعاا

 | سلا تئبدنهو نامقلث نب رد رادقم كلذيف تزواح ىَح برمعلا تانبتامكح ند تاك دضقلا

 ةلءو نب ثرحلا لاق كلذلو للا وذ سماعل لاقي ناكو نييدايالا ليلم نب سباح تنب ةعبجو
 را يذاتعرق اصعلا نا * انل مولح ال نأ معزو

 كلذىف سملنملا لاقو

 املعل الا ناتشنالا ع امو * اصعلا عرةتاممويلا لبق محا ىذل

 '>”ش5223ش31735350101 ] ز]ؤز] ]|0|0|0/0/0|ؤ]|]ؤ] 0١



 7 ب107 7 لي نيد
 9 ع

 ل 0 ١ قدورقلا لاقو

 01 رطاىذل تناكاصعلا ناف * عشاخم مولح ينأتسأ تنك نافذ

 نا هيخأ لق ىلع كالملا ماوعاو ةيلع# 3 ةعدض نب كالام نب دعس ثيدح كلذ ن

 ل اًضقلا هد ةهلااضعلا عرقأ يت> ينعدنأ نءالا 55 دع_س هل لاقف هريمض بصي 9 وه

 اهعضو 5 * اهعفر م ص ع 10 ةريم اه عرقف اصعلا لوش اع يأ كلذب هءاع امو ثكالملا هل لاق

 نأ ىعمصالا نع متاح اعد املا ريذن ىلاثد 7# 1 ع بح ىلا

 لع تاق الاو كهل كا ءاحبلا 0 5

 رادع مرا هضم 4 حولت فص # يف كضرعو د 5

 اواهحنمواوءاعنمسانلايف *# ايسح اهرشو كولملا رن

 اوامحصام سئب و: ناهرلا كرع * مهب دج نيح ةلودفلا سب

 لوح هتييا سيل. نيطلاك * مف مومعلاو ةلؤخلا ينعأ
 مجنلاوب الا سلا فس اعاقردلا ةيسرافلابيهو بارعالايف نايبصلاامب بماي. ةبعل نيطلاو لاق

 حايرلا فاتخميف نيطلاك * حال مسرو تايآ رك ذ نم َ

 قمزلا تنكيو سابلا ضرتمي سلخ هللإ هر زرملا ديعب نت ورم نا يورو نيطلا ًاضبأ ىو 0

 لوَش اقناف يبا عا هيلع فئوأ 2 ١

 نكسسم ءادؤ ءاذلا ساظ نم. .# نمزل قاف ىلا اوبتكت نا ا

 نحو: نح مهاو2 فاتخم # نر نيطاي ل قف ىوعا كنا

 نيطلا ىلاو> نيعاب ننفذ 2

 ىلا عالا لاقف كتنامزام هل لاقف مهنم خيش هيلع فقو مث 'اذعاونمز لاق!
 امدقأت ذك مأن ين رقلايذدهءىلع « ةمأ تكردأأ ىردأام للاوف 5
 امد الو 4 نيسكي مل نجانح © انيس صيمقلا ىنع اعزتست قم ء

 ظحاحلا لاقو نلا ةلفس نلا ناف ن>و ن>هلوقو دلو يته يردبال هتافاذه اونمز ورمع لاقف ا

 سملتملا ريخ هيىس روك ذم ءانغلا هيف ىذلا رعشلاو سانسنو سان لاعب 5 نجو.نح نابرض نما

 يفدلو سال كل يمصالا ن ع متاح وأ ىورو ركشي يفإ ند و قراف نيح س.ءاتملا هلو +

 يركشيلام اونلا نب ثراحلا هنع كلما لأسف هيلع نو لغياوداك يت> مف ًاشنوركشي ىنب نم هلاوذ>ا

 ةرمةعدض نم هنا أ كرم نإ ور< ينب ىف طونم وه الاقف سملتملا نمت لاقف هد

 كلذ ُق لاقو ة ةعيدض يا هموقشل قأو هلاو>أ قرافت نييحلا ب طقاس وهو 0 هر*ءؤو

 عيتأ نع يأ يرد هلإؤ » نع ءاظو مي ن* 06 قرش - 7 ١

 عقوتأ 4 نيذلا نإبو انف مهراوج نعال نيذلا م ان 8

 » ميتأرف ىلاأال نيذلا ماقأ »* تفل يذلا يئايرلا لاق .
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 (اهموقو ركشل ينإ نم هلاوذا ىنع اناو كوقراشيو ككنَع اوعدصف نيدالا نع دعاشال لوش

 1 : ةعيبض ىنب نم
 اوعدوا كلذ دعب اومولف يسانا * مهملا ةعيبض يسوق ىلا ينكلا

 عزمي ثيحنم دوعلا لدا نكلو * مهراوج اعهرك ىلاو>ا ناك دقو

 هلصأ ىلا قرعلا عزن, م يمامأ ىلا بهذاىنكلو امارك اوناك ىلاوذعا لوقي
 : عاعلو ياوه ند ديص نيع الو # افةلختم الذاخ 0 ١8

 5 جاححلا نوس ناك علعاو ةفوكلااو ةرمصنلا نيب اف ربلا يلا داوسلا رخا نم علعلو كص نيع

 ًاضيأ كلذ يف سملتملا لاقو فسوب
 ريقيف اظعتمردقو تدهش * .يننا كرسي نأ اموي كلما
 رص ىلا أريقف ىل؛هىلعاصي رح »*# ةسد ماسن امولظم حبصلو

 يردنالو هلالا ك:هينرمدنيو # ينو ىدعب ناوخالا كر حمو

 لوقي كلذ يفو لاق

 أمسح نينار علا قوف موا تلعج »*# يتديقت اودارا ىلاوذا ريغ وأو

 امد مد 2 يق نايازت د اؤامد هلظاكجلا ول انا كراخا

 الا لاقغاك ادعت انضيام دنب نم تزهو تابازنل 8 ؤافدو. [وامد تطلخأ ول لؤقي
 نيح 0 رجاماا لؤط ىلع * حاير اباو 0 كرءعل

 ينود هآراو هنود 7 نإ نيفام دعماو ين-ذغبيل

 نيقبلا ريا نايمدلا يرد نإ اذ ردع ىلع انا واف

 هلق سملقملا كوق نما تاعبااجتو ةّشتق نبا لاق
 امد مد نع ال يد نايازت د انؤامد له[ تبل و انا ثراحا

 داز ريغل دالللايف برضو »* هأغل ند را لاما طق

 سملتملا ل وق“ نطعنلا يف لق لثم درشا يمعاحلا ىلع وبا لاقو

 امدمد سعال قح نا * انوامد طاسن ول انا ثراحا

 1 وج ع ا و بو جيجل جو و دا. ٠ ٠ جوا تل 1 ك7 دونم وع حسو و تع ص م ص ض2 هي سمس و بج



 ا
0 

 زنام١(

 ًاضيأهلوق تارمالإ رخفلايف لق لدم درشأو لاق ضبا يف لثم ريس أرمنامعزو ةديع ولأ كلذ 0

 اكتب ناي ألا عر ل لاح
 اهيا اط نوك انا الاهللا يبا + 0 نا اهريغ ْمأ ىللهؤ

 هلوق مواعشب مماتاقم ن نع قكلاو معلا ىب دادتعا ف ليق لثم درشاو لاق

 امذجا خبصاف ىرخا هلفكب ©« هفك عطاق لثم الا تنك امو

 امدش اماع يرذخالا دحن مْ « هذه فتح هذه تباضأ هادي

 اهححاق اند د نا ٍِك - هل نإ 0 فلااملق

 مهافاكو 3 عر هيدي 2 عطت نه ةلزعع هلاوخأ هن علص 7 هنا ديرب يع لاق

 برم ريخ الإ تدع ءااو ىلع 5 لاق ع ا مذجأ ىف ىرخالا هدب عطق ند ةلزتع ناك

 3 تاسالا هذه لع دححال عيسأ و هد ع 5 لاق ة 4ص رفا 4: 5 نأ ىلا رع لجل اا ل

 هنأسن دنع مكحال الثم برضي ام.ةرئاسلا لاثمالا نم اهفو اهر >1ىلا اسوأ نم الاثنا

 ©« انلنل الا: ناتنالا يعامو * اصعلاعرقتامم ويلا لبق محا ىذا

 لائمالا 0 5 م ااهيفو

 ف هريغ و لاملا ا لدم اثم ةرشاو ىلع بأ لاق

 داسفلا عمريثكلا ىتي الو « ىت.أ هحلصب لاملا لبلق

 ز ريغل دالياا ُِف ردسو »2 ا مس لاما طفحو

 هكبو#

 اهقو مع يلوم دعل(1) يئاشمىور *ةءر "يحل ئةداف تماذأ

 اهقوذأالن أت ماماذا فاخأ * ينناف ةالفلا ينذد الو

 ءاغلاو ىنقثلا نحج ينال رغشلا »+2 اهقوذأ كلل 00 تدر اذا يورو 1 وطلا ن 5 هضوىرع

 هسنجي ملو مهرب ْ 0 نك نيذل هيفو ورمع نع ىله -ولاب لوأ ليقث' ىلدوملا مهاربال

 م7 ةييبلو نححم فايع ذ :-

 يسق نب فوعنب ةريغ نب ةدقعنب فوع نب ري“ نب ور<نب بيبح نب هللا دبع نجحت وبأ وه
 ةيلهاجلا اوكردا نرذلا نيهرضخلا نك َن واو مسام هدع يف ةينسأ يد دقو فيش وهو |

 ردهخلل نيرئاعملا ن . ناكو هددت :ااو سا. الا ىلوا يف دودلعم عاجش سراف ر عاش وهو مالسالاو

 نجح 2و ليقو بح نب كلام ليو بي> نب ورمع ليقو (؟) يعاظع ىورو )١(
 يدادغب هأ ل هتينك هو |

 ( نورمشملاو ئداحلا _ يناغالا

 ةنيزممزبا ىلا نيب فسر .٠ كوي تلال

 ظ
ْ 
 ْ ١
ْ 
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 قارعألال ا نعول لوحالان حلانبد#م انثدح.لاق شفخالان اماسنب ىلعيف ربخا اهبرمش يف نيدودحملا

 كو لرا رم دخلا ةلعنعق (ىذر باطخلان ر#ماقاو را نجحنىنا برش رثك امللاق لضفملا نع

 بريف ءارهج 4 هل لاقي ايسرح هعم ثعبو ىضوضح اط لاقي رحبلا يف ةريزج ىلا هافن يهتتال

 ءارهج نبا نم هبره-رك دب كلذ يف لاقو 2 ينأ نب دعس قأو رحبلا ل>اس ىلع هنم

 اسيحدقيصوبلاوءاره> نبانم « ينصاخو يناح هلل دملا
 اسقلا بك رملا سيف ىضوضح ىلا © 9 سم ىصوبلاو رحبلامثمي ن

 الج وأ راغام اذا هلالا دبع * ةلفافم صقح ا امأ كيدل غلب

 اسرفلا ةيارلاتحن سدحاو اموي #* اوعزف اذا ىلوالا ىلع ركأ ينأ

 اسنخ موضعي ام اذا ديدحلا نم * ةفعاضم يناثغتو جاببلا ي غأ

  57هانإ رمعا وا تيس 5 نبا ينثدحو ياضالا ,أ لاق لضفملا نع ينارعالا نبا ةياور

 مه ةليخ لكك اهلا رظنلا كرا ضو ايلا لاك راما نم ءارجا يوه نححم | نأ قد

 ! ل و ةرك نم فرشاف ايلزتم باج ىلا طئاخ يف لمست لما نه ةنه رجاف | يلع ردقب ”

 لوقي ًاشنأف اها رف

 لياق ريغ نمحرلا نم جرح «اهودو سو كلا يلا ترظن دقلو
  0-5لوف ةعارز نع ةئيدملا درو * دحأو ىنءاكين؛

 دق ءارهج نباهللا, ال> رهعم ثعبو ىضوضح> ىلا هافنف باطلا نب رمع هيلع اهحوز يدعتساف

 دمعف افيسس همم جر نححم أ عدبال رم هل لاقو هب نيعتسي هنع هللا ىذر ركب 75 ناك 5

 ىهنا اهلف هل قيقد اممف يرخأ ةرارغ يف هنفج لءجو ةرارغ يف هلمن لم هفيس ىلا نجحم
 ىلآ يتوو يدعتن م ءارهج نبال لاقو ةاش : نجح ا يموبلا برقو لحاسلا ىلا هب

 يت> ودعي جرخ هدب يف فيسااو ءاره> ن نبأ 2 املف ميلا دخاف اةيقد امم جرح هناك ةرارغلا

  6لئاقب وهو صاقو ينأ 0 ند ونا ليقاو ريخلا هريذاف رمع ىلا ام>ر هريعلا

 لاتقلام>تلاو تانيا موب ناك امافهبغ هسبحم دعس ىلا تكف هريخ رمح غلب و ةيسداقلا موي مجسلا

 هطعت نأ دعسة أسمأ ندي 5 لاَ ١ ةعس ادت ناف نك ا ثلا لئاقيا هدق لع دخت

 لئتاقف ءافولا 0-0-0 هلدس تا>و سرفلا هتطعأف د.ةلاىف هلحر عضل يت> داع ٍْض نإو هيلع

 نع ياادلا ن ءزارألا ن ض ريا اذه ( ينادح ) هسيحا ىلا داع مثليالا ىلا 0000 ىلإ ف

 وهوفيق ن 5 ا هنع هللا ىذر باطلا نبرع نأ ةورعنب مصاع نع مكح نب مهاربا

  2رك ذو رحلا يف ءالح 00 يرمعتا ا نإ ا را نهدي ناكو نحح

 ريب 0-0 لاقو هيف دازو هلق يذلا لثم ريخلا

 . لحنرا موب يناحاص # ا. ءوس ابحاصص

 ا 1 لوفأو “6 اهم لحمرا نالؤكو

 ١  2 1 9هي 7 1
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 "الإ 2 يس و
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 لضخ اهتووار ةزص « ةعرتم ترث نإ

 هذهو يناهدالا لاق انعم حبطصا نولوقيو هل ا. و لمر فيفخ وشن نيريذالا نيتدبلا يف ءانغلا

 ةرووهشملا همايأ تاكو كاملا 00 هل لاق ة هيب .داقلا ترد مايأ 0 0 يف نجح ينال ا هّقلا

 ربخ نجم ينال ناك اهلك يف سدلو ع لواعي اهريخو بئئات كلا مويو كايد موبو ثاوخأ م

 رررد نب ردع كلذدب 0 ( ندعم يبأ ري هلاصتا كاك 6 انرك ذف هريذ انبه انر 5 اعإو

 2 دانزو ةحاط 6 دهم نع في.س نع بدعش نع ري ىح نب 0 4 بند " لاق يربطلا

 يفناك يتلا ةليالا هذهو ليالاف صتنا تح اولتتقاف سانلا فازت سعشلا 0 دارا تل

 ناك هنال ذخا دق مهر ناكل ليا ترك يت> نوتبثي مولخر نا الولف بلقلا يف مهليخ تلاحو

 تايوسانلا زد 9 دا لالا ا ا 0 |ولاق لاتقلا سانلا رءانو هريرمس ىلع سلو هس رف نع لرد 7

 سانلامنا هدنع نعد ضعبا لاقو مانيل ىقات 0 تاو كلذ 0 اوسما نادل د كده نوم و نول 5

 ءاوسلا ىلع مهماذ وي الف ودعا تكا او 5 ناو مردعل ءايوقأ مهناف يف اعف و" اللف اع الا ىلع

 لاتقلا دتشا انو اولاق ءوسلا ن نم ودعلا ءامنا ناف ىنمناف توكس ءالؤهو كوتا ودعلا تعمس نان

 نح# عب لوص رمعقلا يف ورث ع 0 0 5 كس هلت دق ندع ول ناكو ةليالا كلت يف

 ةصفح نأ تنباب لاَ ة هصفح ينأ تن يماس ينأف لزف 2 هربزف هل. ةتساو ةيقعتسلا لمس لا

 عجرأ نأ هللا ىندلس نأ لع هللف ءاقلبلا ينايريعلو يع نيلي لاق كاذ امو تلاق ريخ كا كيل له

 لوشو هدوبف ف فسر خف كاذو 9 امو تلاقف يدق قلحَو يعض ىق 0 كنلا

 انقانو ىلع |دودسعم كك «أ انقل لكلا يدار نان 1

 ايدانملا مصت ينود نم عيراصم * تقاغو ديدجلا ينانع تق اذا

 ايلاخاال ادحاو 10 دقف # ةوذخاو 1 ل اذ

 انازب لف اتمضم داك رطاقأا# ىراعلا نأ دج فش دو
 ايلاحرو يئرسا ىنع لهذيو * اقثوم كرا مول ىرد هللؤ

 تسيح رواه ريعأ الف تزفلا اما .تلاقوهتقلطأف كدهملا تنضرو هللا ترتتسا دق نا تلس هلا
 اهلع بد مث اهكرف قدنحلا ل ىذلا رصقلا باب ن“ اهجرذاو سرفلا ندح#4 ا داتفاف ادب ىلا

 هحمرب بملف موقلا ةرسدم ىلع لمح مث ريك سانلا فاصتو راهنلا ءاضاو ةئميملا لاحم ناك اذا يت

 تعطي موقلا ىلع لدفع سانلاماما رديف باقلاىلا نيملسملا تلق ند عجرم نيفصلا ناب هحالسو

 هنوف رعنال م هو هئم سائلا ب خسف 56 امصق ذئتايل سانا فصقي ناكو ه>السو هحم رب نيفصلا نيب

 تديدق وناوءااب رخلا نءاسيبح

 مديوعا سا ال دهع هللو

 موقلاقو هسفئس مشاه وأ 4 ب نإ مشاه باححأ ل أوأ ن 1 موقلا ضعإ لاَقذ سمالاب هور مو

 1-هل هلو همس » ممايصوا وج ل ر تهت وع لع ١ م 2 جابر ازمأ هن هيمو امص هيتس مص بسس تسسلم عم ع سما
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 أ لاتقلا رششاتال ةكتنالملا نأ ال 1 ْن ورخأ لاقو ءاقللا بحاص ور بورحلا دهشي رضخلا ناكنا

 يح لتاقي لوي مءاقللا هذهو 0 وأ انه 0 5 نعم فل سدح الولو ءاقلملا ريض ريضلاو ا

 هّتباد نع هسفن عضوو رصقلا لخد تح نجح وبا ل قاو نيركسعلا لهأ زج احتف لبالا فصّتا ظ

 ٌْ لوق, اثناو ديقلا يف هيلحر داعاو

 فويس مهمرك | نحمانأب * رخفريغ فيق”تملعدقل
 افوقولاا وه ركاذام هريصأو # تاغباس اعوردمهرثك او

 افي رع مهبل فاو دحج ناف « موب 0 مهدفر 17

 افوحزلا يجرح ءركأمو # يب اورعشي م سداق ةليلو

 افوت> موعرجأ قاطأ ناو * ىثالب وفرعدتف سبحأن اف

 | هتلكأ مارحي ينسيدام هللاو مأ لاقف لجرلا اذه كسدح ؟ يل يف نجح ابااي يهلس هل تلاقف

 | هئينيف ينال لع رعشلا بدي عاش ءيمأ انأو ةيلهاملا يف 36 نمي كك كناو هييرخ الو

 تلق ينال سدح انليخأ
 اهقورعيفومد»ب ياظع يدرب #* ةم اك نس لل ئةداف تم اذا

 اهقوذأ الأ تلاع انآ كاخأ ف ينئاف ةالفلاب ينفد الو

 50 دقام دعب نم اه ريسأ * يف دي بح لاس

 ادد مهب تناك ةلعل رصقلا يف صاقو نا دعو ةلو> نيملسملا يف ترد يملتب :كناكو كاق

 ادت اياع فلخ لتتق اماف يناببشلا ةثراح نب ينمملا دنع هلبق تناكو برحلا روطح ىلع اهعم

 تناكو ةريغو ًانبحأ كلفأ تلاقف دعس اهمطلف مويلا يل ينث» الو ءانتاو كح اص شالا دش ثار

 ظ ريخ ياو هتلعالو و هسا تدع تاخذ ىىح داوسلا ةليلو ةأدطا ةليلو ثامرأ ة ةيشع دعسل ةيضاغم

 آو مرج آل لاق هلعفن ٍقَح هلو "يش ا كذخاؤم تسلف بهذا لاقو ةقلظأو هب اعدف نححم 3

 0 نب بنبحو ا زيزعلا دع نب أ فدل ادبا حبق ةفص ىلا يناسل 21 ال ينا

 ع كح لاق مزاح نب دم انثدح لاق متاح نب دم اسد لاق ةش نب رمع انثدح الاقي اهلا

 ١ دان د> لاق شفخالا ناماس نب ىلع يد ل نع دعس نب دم نب مهارب أ نع رجاه لن

 نجحوب أنك |ولاق متأةتاورف لضفملا نع يبارعالا نبا نع مشاع ينب ىلوم رانيد نب نسحلا نبا

 لوقيف هدد ابراش هب يتوب دمس ناكف مجاعالا برا صاقو ينأ نب دعس عم جرخ نف 7

 رم نا برش دقو ةيسداقلا موب هب ينأ 1

 ١ املف ةطف مع نبدلاخ ليلا ىلع لمعتساف سانلا يلا ذ دعوي جرم مف ةحارح دعس ٍتناكو ديقلا 0

 نجح 2 كل نع انلا ىتتلا

 | ًاقانو ىلع 00006 كرتأ 1 اهني وردا ارح ينك

 ا للا 1 ا ل داو رج ل يع نك دلي لكم يذم راسو .تاببالا نكاذو

 فيي

 ا ل ا

 د1 سن

 0ظ)0أا 7



 1 ا ا ا ل

 هللا ىلبا الحر مويلا برضاال هللاو ما دعس لاقف هرب ادعس تربذاف ىملس اهنا حيحصلاو لاقأ]

 55 وىلع ماقي دحلا ناكذا اه رشأ تك نح# 5 لاقف هلدوس ىلغ مخالب المدي ىلع نيءاسملا 5

 كلذ يف نجوبأ لاقو هربخيف يلارعالا نبا لاقو ادبا اهبرشأ ال هللاو الف ينج ره ذا اماف اهم |
 جرحلاو مالسالا امنودنم لاحو # تعنه دقو تزع دقرل اتناكنا

 ماو اناا سوار اير # اهي ا و اهرك نأ دق

 جنغ امتوص نم تعفر اذا اف # ةمدلم 2 ىلع موقت دقو

 : جزا ةضورلا بابذ نطي اك * هم 0 توصلا عفر :
 هنار هسحم ىلادوعيل نجم وبأ فرصنا ا لاق ةبش نب رمع انثدح الاق يلوملاو يرهولا ينربخا

 هرارشب .هريغت تاقناف امزهمنم هتنظف نع

 رفصلا جر اولزن اذا احر * يئريعي ناعطلا هرك سراف نم

 نححم وبا اط لاقف

 يرطعتو اهلهال حامرلا ىعدف # مهتم دايإلا ىلع ماركلا نا

 اوقتلا اخسانلانالضفملا نع ينارعالا نبا ةياور هتقفاوو هرب ىف فيس نع بيعش نعىرمدلا لكذو

 دوعسمنب ديبعوبألاقف ليا هل موقت الفمهلع ركي ليف ماجعالاعم ناك فطانلا سق موي مجعلا عم

 يت>هل نو هللىسفن يهااناف لاق هبرض نم هنم تلفي ال هنا الا هموط رخ أ هل ليقف لتقم هل له

 محاعالا ن>طف رادتسا مْ هلّمقف ليفلاهيلعدش ملدب يم رف فلاب هموط ر>برضف هيلانثو لقا اذإ

 ذيع انا يثري ىقثلا نححم ونا لاقف اومزعار
 لها# فايف اهارسسم نود ن هاو 2 تسول 1 5 500 ينأ

 1 مهل سارفأ ردوغو » مهتارس تليذ فلاب ةيتف ىلا

 لمارالاف اعضلا :اهاععي ناكذقوا## هنو اءالد ريح ونا ىو

 لئانو دو> تايبالا يناح ىلا *# * مهمرسإلا يدلو رم ونيت أو

 الحا ركل 31 لجأ ايل هاا ع عمويق يد تمل اهو

 لجإلالا ءامدلاب تداحو يناها # مهحالسب اوقرذ 41 واكو

 لك اوكلاواهر م ىمدي ليفلا يدل * ةراوزم يروم تار يتحو

 لئامالانوماصلا ىلو> عرسصو *« حتارر>ا تنك تح تحر امو

 لفاق مويلا حم له الأ تاقف *مولاحر طسوراصأن الا ىلع ترسم

 لئاوو ركب ؟نسبلا:يف ردوعو »ف انزع اريك و كارو تبرقو

 لعاف هللاام نوردي امو يادر * مهرسسب نيذلا هللا نعل الأ

 رجلا هكرتيف نجم وبألاق لاق لضفملا نع ىلا عالا نبا نع لوحالا نع هتياور يف شفخالا لاقو
 املا لجرلا كلمت بقانم * ايفو ةحلاص را تيار

 اعد اني اهي الو * قايح اهيريشأ هللاو الف



 )؟١4( 8 2

 710 5 مولا ن ءاطقا نع يرععلا انادح لاق يناركلا دعس نب دم انت دح لاق 0 ىربخأ )| ا
 ذه

 «(قرحاو )همت نع مردجمالا و 00 نحر لادبع انثدحلاق ديرد نب نسألا نب دمحم (ينربخا اوزلا

 70| لوق, ىذلا كوأ سيلا لاقف ةيواعم ىلع ن>حم يف 0 اذ داولاق ةددتق نبا نع بوب انب مهارب ,

 ا,ةوسعىلومدعإ يعاظع يور * ةمرك بنح ىلا ىتفدافتمم اذا

 را الا امءاذا فاخآ ينناف ةالدفلا ىنقد الو

 هلوقلاق كاذ امو لاق هرعش نماذه نم 0 وهام تركذل تش ول نجي يأ نبا لاقف
 ىقلخامو ىلعف ام سانلا ىلئاسو * هترثك وىلام نعسانلا لاست آل

 قاعلا نم 1 عرلا لماعو * هتصح عورات أدع ناس | يطعأ

 قعلا ةيرض هيف ريدلا 200 #* ض ىع نع ءالجتلاةيطلا نمطأو

 رلل اودفلا 3 هتك ناف © .ةلثاك تيل اع باطما تع

 9 انيس يسن بسس يذوب -
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 الا هدم وز 1 0 ل اورج دو
 قفشلا ةديدعرلا رصب امس اذا * مهتارس نم ىتأ لعأ موقلاو

 قفا زدحاعلا ماوس بود دقو © م ير ءرملا يسعي دق

 ا سدييلادعب دوعلا ىس 0 ل دا ملا ما زكيس

 هيلا تدلو اذإ لاقو ها ل مث دفصلا كل ناسد | لوقلا كل انأسأ انك نال ةيواعم لاَقف

 ىنثدحلاق هيورهم نبا انثدح الاققارولا نيسحلا نب يسيعو ىلعنب نسحلا ( ىنريذا )كلثم لإتلف

 000 ا رمع ينأ لاقي كلا نع يرمملا نع نيقاطا قعرلا دبع نب اص

 11[ هكوسرؤشا يعرج نأ دمت 1 ا اوبرش دقو ىنقثلا نجحوبأ مهف

 3 اومعط مف حانج تاللاقلا اولمعو ا نيذلا لع نبل لوش ىلاَعَت هللا نا هلوسرالو هللا

 انا نب نع يلا ثعف هف اوفلتحاف مف نورئام هبا هءادعال رمع لاقذ تاحلاصلا اولمعوا 00 اوهاام

 ةئرملا اولحتسا نا يغبنيف نولوقب مك ةيآلا هده تناك نا ىلع لاقف ةهرواشف مالسلا هيلع بلاط

 اط نيلحتسم اهوبرش اوناك نأ يرأ لاق مهف ير اه يلعا ر ع لاقفاو كك ريوخا مو مدلاو

 اهمنأ ىف انككشام هللاو اولاقف مهلأسف اود نامارح اهنا نونمؤي مهو اهوبرش اوناك ناو اولتقي نأ
 لا نأ قح دوجرب موالجر الج ماد لض دق اي لل دق كلو مارحأ

 00-5 ا 1 11000 جر ١ )1 ابل

 رداقلا ف رسسمرللا عيطتسيالو * ىتفلإ رمي دا 0 .
 رئاح ةموكحلايف ىهد ثداحل * اهئاكأ مو عزجأ رف ترب

 رياصب امويءانهصلانع تساو * ينو>ا تامدقو ا

 رصاعملا لوح نوكبي اهنالخن * اهفتحب نينمؤلا يما اغامز
 010/ كنديزالو كفن يفام تيدبأدق لاق © رباصب ًاموي ءابهصلا نع تسلو * هلوق رمع عمس املف
 ْ الجر بقاعت أ زو## اهو كل كالذام مالساا هيلع ىلع هل لاف رقما برش ىلع كرارصال ةبوَقع

3 



 د مع يفق

 ا ني

 5 دوق رم لاقف نول الام نولوقي 7 ءارعشلا ِق هللا لاق دقو لعشب 35 نانفالا لاق

 دقو مهمم كدنع ءالؤبفأ م الملا هيلع ىلع لاَقف تالاماا اولمعوا وأ 1 نرذلا الا لاَقف 0 مهم هللا

 0-3 نانرتكاو نعوم وهو زا م رمشل نيا>ر ما ديعلا 00 ل م هيلع هللا يل< هللا لوسر لاق ||

 2 نب 0 نع يو 0 لاق 0 نب ان نحا اتدح ص 0 1 نا

 رق اذه 00 هربق 7 لعو ةشو رعم 00 3 تلاط دق 0 هلع تسب دقو ا

 لوق ثريح اهغاب ةينماك راص يت م هل قش م 8 ءوط تفق وف ىفةثلا ند نأ

 اهقو عىل ودع ضنا « ةمرك لاَ ينفداف تم اذا

 مد رابخأو قرا ركذ اج
 ًانرلا بأ ينكيو ىحي هببأ قل طوال لكوردستان ا ىحي نإ قوافع خ

 برضلا ّق تامدقتالا تاتا تا ن» ضو ةدهش تلي 2 امأ هلق ناكو كلذب د.شرلا ا :

 اكول ار | ا ناكر فرك ا نك ليقو ةنيدللب أشنو 4هب قرعاو قراخم كلد ركحذ'

 هنالوم ةّيملع هنود تيط ناب املف مالا ن ن0 ام ىلع يدأني تاع قراخمناكو 3

 هدو ى 0 3 هادهاو اهن . لمولا م هارب 1 م ةهعرب توا 3 دأب لا 2- -

 نب دامح انثدح لاق كلملا دنع نب دن# نأ هللا ديبع يندح لاق ىلودلا ىحي نب د قريخاو

 ىلا بهار راصو 0 تأ هلا 0 هب 0 الوم ت ا لاق رم 0 نك قدحسأ

 ا دحوف 0 هنالوم م ىنبجوث 1 هيف ل قاس ىئغتي مالغ 2 َتمدَق) نم

 كلءأك ابل لاقف هيدب ناب يخت مهر را ا "أو يناخهتامف ل سمليوهو مرا ءازان ىلا ةريزطا |

 كالمأمكف تامف دق لاق ىناقأ ت تااقف اهم ريخ وهو اهب ا دق لاق مهرد فالا ةرسمع تلاق هيفا ٠

 ا بيطت ام هللاو تلاقف امم رب_> وهو اهب هذ 6 0 افلا نورستع ثلا هبفآل ١

 الو 00 كلا نيثالث 4 ينيطعت ةل_صخ ف كال 0 ةيطر 5-5 مهرد فلا نبرشع ن* عنتما

 ع رضحاف لاملاب 1 هتعيابو هذي ىلع تقفف# امام ري وهو ادا دق لاَقؤ اهدعب كليقتسا

 نينلك الو انسحب ةونك"و أ اهيدهع ةيدهل هله نود لاقو هيلع تديز مهرد فالا ةيذاثب 3

 لاق كخاب اي وه لاق ٍهتيرتشا كنا ىنغلب ملغ ريذ أم هل لاقف ىد سا لضذفلا 1 حارو لاق لاملا 5

 قير ا دير تأ لاقت :ًاريذلاةفيرأ ام هل لاقل ضفلا د نيب ينغت املف هرضحاف هينرأف ١

 نيثالثوةنالثبهتيرعش أدق لاقف هعيبت م 1 لاقفادبأ ن وكمال وايندلايف هلع نكيملو ةدحاوةعاسىفيلثم ءانغلا

 تدرأ اغا لاقو لغفلاضغف 5 فلا نيثالثو ةنالثب الإ هّعب نا ىلاعت هللاه> ول ر>وهو مهرد فلا

 كيسا ةاصخ كب عنصا نأ هل لاف رانيد فلا نيثالثو ةنذلع يف“ دحاي نالاسس هلع وا ةيئمتك كل
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 ضل ا

 لاملاىقاب 5 تعا ةتولع اذا كا ناف هماعاو هفصن ىف ككيرش نوكاو لأملا اذه فدنبهفصأ

 هركذتمدق يذلا لاملا ينءذخان نا تدرا امنا لضفلا هل لاقف كنيبو ىنيب حيرلا ناكو دعب هتعب الاو

 ةنالي واس هنا ىلع كل ه.هأ انأف ميها ربا لاقف بضغو هفصن دخان نا تدرا كلذ ىلع ردقت مل املف

 م مههارباا هل لاقف د.ثرلا ىلع مهاربا ادغو كل هتيهو دق لاق هتليقدق لاق رانيد فلا نيثالثو

 نوكيالوهلثممجعلا الو برعلا كلمت ملنيتمؤملا ريمأاي مالغ تاقف لاق لضفال هّتدهو كناىنغلب مالغ
 يواسنب ؟ ىل لاقف هبد», نيب يننتف هيلا هب هجوف هراضحاب ءيماف لضفلا ىلا هجوف لاق ادبا هلثم

 اذكو اذك لاملا اذه غلابم لوقتام يردنا كليو ىل لاقف اهعايضو رمعم جار ىواسي تلق لاق |

 دقلاقو ريكلا رورسس٠ ىلا تفتلاف لاق طق هلثم دحا كلع مل ءيث ىف لاملا اذه رادقم امو تاقف

 لضفلا :ىلا يغءااناف رورسسم لاقف ةئفاف دعب ف ةكماربلا ند ادحا لال نأ ينمي تفرمع

 لاقف لضفلا لا 0 يذف كنأشهل لاقف كديع وهف يدبع ناكو ىل ههو اذاف هنم 0

 هبهوذ 4م ةيعوتتا و ةمأع مقلا كما مالغلا اذه هودتوتم ناو ةيقتك معا ن 4 هيف مهقوام' مف سع دق هل 7

 يد ه نيئمؤملا ا 5 لوي ثرح هل لودي قراخم ىلع بضع اذا ةيواع ناكف تر م غابف هل

 انثدح لاق رهزآلا يبا نبا ىنريخارورمسم ىلوم وأ ىحي نب لضفلا 'دبع تنأ امنا كلذك تنك
 سوان ىلا يض هنا الجر عباب هن ال سوا دب بقل امئاورا زا سوان نب قراخم ناك لاقدسا ن ءقاح أ نب دامح

 ىتلأف الحر هنهار يذلا لدحرلا سد كلدب هنهر حررطف جطني ىق وح لع الاب اردق 4 3و خطف ةفوكلا

 03 لاقو يفوملا نهب ند هدب لحرلا لام خبطلا ند سوات عرف أملف يفوملا ناب سوانلا ْق هل

 يت>ريص|هللاقوةف رغما امرضو اهةرداف لدحرلا 33 ف امصق ةقراا نم ةفرغملا ءىل» فرذغف ىنوعطا ١

 عاب اذا هيلع ىداني ناكو قراخم هنبا ًاشنف كلذل سوات بقلف يف وهال غرف م الوا ءامحالا عل

 ىذلا غايملا غلب يت> 4ءاعق ةءلعت ه صصاق د.ثرالهادهاو يناءارتشاف بحي تود هل جرخف روزا

 مول تاذ عماج نب ىنغت فقاو وهو ىنغيو لا ناملغلا م د.شرلا ىدب نيب فك ناكو هخلد

 ديشرلاى دب. نبب
 راصق ناسرأ ىلع تاغرصو »* مهدلق ب 0-2 ف ِق اهئارمأ نك

 رانلاو طفنلاب نر عا »* امصتأرنا الق هه توه

 نبا لعذئم وب لقاو هلة هه حف قدشرلا 3 عدك رعش وهو تار ةدع هداغتداو د.شرلا برطت ا

 ف كارا ىىلام هل لاق هءاح اماؤ ءاللا ىلا همدشو ةئيعب مهارباق راخم زوغت هريغ نود عماج

 لاقفهءذخا هللاو دق هل لاقف توصلا اذه بيس, عماح نبا ىلع نينمؤملا ريمالاقا ىرت اما هل لاقف
 لاقتوملا وهف الاو هبانغ ىلع ديزي امب الا هتضراعم نكي الو ملت ن٠ عماج نباو ديشرلا هنا كحيو

 ديشرال لاقف دوعب ى لاف تأسا نإو تساي كيلاف تخسحا ناف هب ينغا ىلا هفرعو مذ كالخو ينءد

 نا نسحادقل لاقف همح وتس م و هقحع: سام ريغل توحلا 3 ند اجنت كا رانينمؤملا ريمأاي

 قراخم لا ر اغا هش 2 كدع 00 لاق 0 8 < لاق 7 3 "ل لاق: ءاعام 3

 0 يي ا

 تايتضتب

 اتتتءانوب <. ىنزهنت5وشساو 4 0 نزاع



 هنا جرح ناكو قالطلاب فاحي أدتباف اذهام كليو هل لاقف عماج نبا ىلع لبقأ مث برشو احرفأ]
 لاقو 0 0 ليقاف هيلع ترد ةلح 0 هربغ ه4ةعاص الو هئم الأ طف 2 0 2 0 (غ 2

 0 زئموةعيض هعطقاو 2 فالا ةيالث 2 هقتعاو موه نم ةدرم ا دفق كاش

 قراخم نب نوراه يندح ع كوذاق نايز راانبف اذ نب د# ىنثدحو عكو فاخ نب دمت ين

 توصلا اذه ينغ اذا يبا ناك لاق قراخم نب نوراه رك ذ نابزرملا نبا لاقو

 اصو هبالع ىلع داؤفلا تدز #* انرط ىل تحيه دقل يحاس علرراب

 ايصع هب اناماظو ءابظلا رفع 8 هنكسإ ناك نم لدبت عبر

 ىف ديشرلا يالوم هتينغ لاقف تبااي كاذ فيكو هل تلقف توصلا اذه ىلوم انا لوقيو عسب

 كقتعا نيئمؤملا وماي نةّتعت نأ تلقذ كتجاح يناسف ىف را تخسحا لاق مث الطر هيلع برشو ْ

 ا لاق م 20 ترحل 3 ا 3 كك 5 هللأ هح ول 0 تع لاق رانلان 4 هللأ

 لاقو كف هتدعاف توساادعأ 585 كل تاغأ دق لاق اهملغ يف ند ةعيض تاقف كتةحاح يناسف قراخماب |

 هيدعاف توصلا دع كل كلذ لاقمداخو شرفو لزذع 10 نينموملا ا تل 2 لس

 ينامجيوكنعميديو كءاقبللا ليطي نا يتجاح تلقو هيدي نب ضرالا تلبقف كتجاح لس لاقو يف
 لاق شفخالا ناملس نب ىلع فرخ ا يالوم دع توصلا اذه ىلوم اناف كءاذنف ءوس لك 05

 اذ_ه ديشرلا ينغ يلصوملا مهاربا نأ ناطلل ||. ةيشاح ضعب ىنثدح لاقف ربا اذهب دريملا انثدح

 هناف قراخم 0 نم هتعمس ول فذ هل كان انا هدانا هل برطو هب نوعا اموب تودلا

 ريخلا قاب 0 هنثغل نأ 0 قزاخمي اعدف يناضشيو اعيمج قلخلا هي هنق لضفي وهو ينع هد

 ىعخنلا د# نب قحسا نع ايندلا ىنأ نبا انثدح لاق ىلع نب ٍنسحلا ) 0 ) مدهش يذلا لثم

 عبراي يغب مكنم ند حبطص وهو نيئغملل 1 لاق ديشرلا ْنأ قراخم نع كاحضلا نب نسا

 لأق مث مب برشو ب رطف هتنغف هباه لاقف نيئمؤملا معلا انأ ت تاقف“ تقف ابرط ّش تحيه دقل ىه
 هل لاقف هفيس رحب وهو هيلا ل ارا كي يش ىف تاقذ نيعا نب ا 5

 فرصتا لاقف انهملا وبأ :لاقف هتيتك تناكام لكيصوملا ةحاس ءانلك ئذلا يراشلا قرا
 اسبت ف رصناف مهرد فلآ ةنامب هل سعأو كناسحال أنهملا انأ كتينك دق لاقو ىلع لبقأ | مث فرصلاف
 ىلاخ يف ”دح لاق يعانسلا رمصن نب دم نب ىلع ينأ ”د> لاق ةمادق نب رفعح ( را ( ةينكلابو

 0 يللا لحد نت رغملا ىلصا.ءلف ةليلع همأو قئاولا ىلا انحر لاق نودمح نب هللا دبع وأ

 هذه ن ا طس يق ها ل قراخ» ىل لاقق ةشورفم ريغ رمع> ندحصلا يف ناكو حربأ

 كلت ضءب انشرفف 0 ةرءقم ةلل تناكو هنم جردملا ىلع "ينو هضعب ىلع ساجنف رصحلا

 يننف قراخم عفدناف همأ دنع قئاولا أطبأو انثدحتو انيقلتساو رصحلا
 معنبأ الو اه هل لاخال ناذرب 0 هرم هزت نا سل تح يأ

 طسو نا ىلا سلجلا نم ينمو يل هبحب يلف مالغاي حاصف قثاولا جرو ناحاغلا انيلع عمتب آف

 )  15الانافي  نورشعلاو يداحلا (
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 ىلا لاقف ىديساي ال تلقف *يش ىراد ىف ثدح له كليو ىل لاقف هيلا ترداب هتيأر املف رادلا
 هنوعمسيامريغ عامل لضف موف سلف هيلع اوعمتجادق ناملغلاو ىنغي قراخم تلقف باجحا الف حبيصأ
 (ركذو) رحسلاىلا هيدي اجو يلج مث رذغ ىاو نود نبايي م طل هللاو رذع لاف هنم

 توض هل عمسف 2ظ<111 يذلا محللا ىلع يدان, ناك اقراخم نأ كلملا دبع نب دم نب نوه

 ةدخافربزلا لآ نم 16 تكلا يل ءاسلا رم انيك ةعئلعو ةدايش ت6 92 هنرتشاف بري

 امل ميلعتلاب هصخيو هرؤبوو همدقي ميهارإ| ناكو هنع ذخاق ىلسوملا ميهاربإ ىلا هملسو ديشرلا م

 هبذادرخ نبا ينثدح لاق بتاكلا زيزعلا دبع نب ىلع ( ينريخاو ) هعبط ةدوح نمو هنم هيت

 | اا[ 01 -[ 1كناع تناكو ةدهش تنب ةكنامل ادع اكو رارهللا نسوان نب ىحت نب قراخم ناك لاق
 ءانغنلا مظعم يا «ه كب بهذي نبا هل لوقتف ريثكلا عين امم ذ ولي ماجن نبأ ناكو ءانقلإ
 ةرضحم عماج نبا ىلع درلايف ًاموي تطرفآ ةكتاع نا اهرضح نم ىنئدخ لاق كنونج نم ىنعدو
 هللاعطق تكسادل تلاقف كترءشب يترعش كتمت نا بحا هللا دهشن انا سايعلا ما يا لاقف ديشرلا
 سيلو هبذادرخ نبا رك ذ اذكه ةحئان ةكتام ما ةدهش تناكو لاق هتيذا كلذ دعب دواعت ملو كناسل

 دم نب ىلع ين'دح لاقينالغلا انثدح لاق ىلوصلا ى#ي نب دمحم (ينثدح) هركذ م كلذ يف مالا

 ىلع نب ليمساو ىلصوملا ميهارباو عماجنباو وه ناك هنا يعيبرلا سابعلا نب هللا دبع نع قظوتلا
 هانغف دواد نب دم عفدنا مْ اي نونغملا ينغف ىلع نب دواد نب دمت مهعمو ديشرلا دنع

 -كك-اوص :
 يمنا يللحتف ينلتقو « ىماحينتبلس ديلولامأ
 ع بقاوعيف نيشخم « امأ دياولا مأي هلل
 نه ءادلاب انييبطل كامو بطلا ىغب |ينتكرتو

 ةدهش نع هنذخأ لات هيذح ا - نمي ديشرلا هلأسفهل اوبرطو ريضحن 2 ديشرلا هتسحتساف لاق

 اف يتلا ةروكذملا تايبالا ةدهش تنب ةكناع مأ ىهو سانعلا نب هللا دنع لاق ديزي نب ديلولا ةيراح

 اهماهتو تايقرلا سدق نب هللا دسعل ءانغلا
 مقس ىلع اءتس هتدوز * دق كم نبا ىف كرد هلل

 مهج الو هوركمي لبقت © ملو بايشلا ءام اههجو ىف

 قحسا نع يطسولا يرحم يف رصاخلاب لو لا ليقث امدحا هل اهالكن ان زرحم نبال هنف ءانغلاو

 شبحو يعاشطا نع ليقث ىناث كلا هيفو ةنابنب ورمع نع رصنبلاب ل ولالا لقبا تلوح رجالا

 07 نادم نإ نوره لاقو ز رحم نب نيسحلل لوأ ليقثو امنع رصنيلاب لمر فيفح ماسل هيفو
 527 قحسا ًاطخو واع تاورتك [قراخ الط نينمؤملا يما قئاولا لاق يبألاق تايزلا كلما

 دبز دقدنأ تننظ الا قحسا ينانغ الو قاخ يلق نه هنا تردق الا طق قراخم يئانغامو قراخع»

 الا اورظنأ هباحأ عيج ىلع ق راخم للضف 00 نانوديرا لاقي ناكو لاق أ كله يلف

 نيثغملا نمءانغلا عمسإ مولكف فوقو معو مهودقفتي اوناكف طاملايف نوفقي نيذلا ناملغلا ءالؤه

 22225225225 تشتيت 2 يل لا ا ا تت ا اا



 تادحونورهلاق هنارو نهن وفق يذلا ل4 ل اىلعاو>دزاو معك برطلا تاليدلا تنايو ميك انمو

 مهمتزثك ىلا رظنف ةكم يلا جورخال نولحنري سانلاو مالسلا ةنيدمب ةسانكلا باب ىلا ةرص جرخ هنا
 يف ىنغتي ناك يرس نبانا ربخلا يف ءاح دق هعم اوجرذ نيذلا هباحصال لاقف مهماحدزاو مهعامجاو

 هنا اوءلعتل اعيمج مهيولتسا و ناانلاءأل ُرد خل و 0 و كانغ مهفقوتسف ىنع ىانلاو جحا مايأ

 قح مهاهلتساو قالا كئالوا فقوتساف نذؤي عفدنا مث هنوص نود هتعنصإ الا ىناضفيل نس ١

 (ينرب>ا (عم ساأم نسا برطلا نمهيلق سم اخ ا امعىمعالاكوهو اضع امضعب ىغثغل لسا

 نإ دمحم نع يدواحلا ىسعنب دا نع ىدزالا دريملا ديزي نب دمم امدح لاق شفخالا ناماس

 ينغي ناكولف هنم انتلفأدق لاق مث توصلا نسحب هفصو ًادمم ركذ اذا قحسا ناكو ىذهرتلا ديعس
 جر دق قراذم اذاف حتفتساو هقرطف قراذم تاب ىلا ةيهاتملا وبا ءاحاولاق هنوصب امي انمدقتل

 منتو يبلق هب حرفي ًائيش ينذايف ببصأ لبا ضر مكحاي ملفالا اذهناسحاي ةيهاتملا وب|هللاقف هيلا

 لعحو لاق ابرط يهجو ىلع يعسا نا تدكف د.ءس نب دم لاق انانغف انلزنف اولزنا لاقف يفت 9

 اماعط ءانغلا ناك ولف كوسحأ نا تدك ىتح تققر دقل نيناملا ءاوداي هل لاق مث يب ةيهاتملا وبأ
 أ ضع؛ ينثدح ايندلا ىنأ نبا باتك نم (تذسن) ةايملا ءامناكل ابارش ناك ولو اهدأ كؤانْع ناكل ١
 أ نا لاق هيهتشت ءيش كسفن يف له ةافولا هتريضح دقو ةيهاتملا يال لجنر لاق لاق ناطاسلا مدخ

 ينينغيف ةعاسلا قراذعم رض 1

 ليلخ ليلخال يدب ثدحبو # يدوم ىش و يرك ذ نع ض رعيس 1
 « ليلق تاكابلا ءانغ ناف * يتدم ىهدلا نمينع تضقناام اذا

 ١ ىتللاق ىبارعالا ْن نيسحلا نب. ىلع انمدح لاق ىولعلا ةزمح نب د# ينادح لاق 2 ىنريخا )

 لئاقلا تنا ١ قحسا اياب هل لاقف ةيهاتملا أ قراخم

 السحب الإ قى ناف 6 ثديح كفؤ راعإ فرصا

 المخ الإ يرن" نل كناف رظناف أنهملا انأي كفرط» فرصناف من لاق ًاميج سانلا تلح لاق عن لاق
 ْ لاق قدحسا أب تقدص لاقف هيلع لأ مث الاثو ًانع قراخم تفتلاف دخاو أ داوم ينبذكف الإو

 ا ساو 0 ليعمسأ ) ا ( تب رو ءاملا ىلع تررذل برعشل مم 0 و كتيدف ة.هاتملا وبا هل

 | 3 ع 2 000 هه. 5 4

 ' له ىلا نب هللا دنعو ىنأ ناك لاق تون لا ضعب ينادح لاق ةيش نب رمع انثدح لاق يييشلا

 مهنافنوثدح دادغب نه ينرغلا تاحلا يف باودلا 230 ًافوقو مهربغو توت لآ نك ةعامج و

 رشا منك ىف لاذ مورسم ءادرو قر نبق هيلعو 5 راجح ىلع قراذم لقا ذإ كلل دك

 رودقلا هذه ند نيرو ناد يدفن ثءهر نإ مكبلع يل يش ىا 8 مكساوسو نم ينوعد لاقذ

 0 عاب الو رشم ند قيرطلا ف 1 ةسانكلا هذه ددحاأ قع م اثوص تدنغو ي4>و ترطغو
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 اهلخد مْ تاقام تاعف نأ كل وه لاق هت ا هتباط يذلا رقشالا كسرف لاقف تئشام لقف

 ةيهاتملا ىنأ رعش يف ىنغف ين عقدا م * هتادرب ىطغت و نب ربق نيب هسفش يعرو

 مامعت #1 كب ما عمل كلف 7 مايالا كليحر كنئشو ذآ

 بحاصو كوش بحاصو لجا زو از نيد نم الاسرأ ةربلا ىلا نوضوقتب سانا تيأرف لاق

 دقو ًالاثف اجأ ىف له هتادرتم ن ها ال لاق مث دحأ قب رطلاب قبي مل تح قا رطلا رامو يدح

 نأ ىلع لاَقف سرفلارضحأ هللا ديعل لاو مهما انص ىلا سانلا داعو هراهج كر 5 ماقف ن هرلا بحو

 هدقفر ناو هن هيلا 8-5 هربو هيلا سرفلا مو امهعم انفصل افاعز لاق يدنع مويلا مقن 7

 مد توصلا اذه ةبسن 1-0

 كتسوص

 مامصتسا كب مأ عمسأ 2كيفا »* مايالا كلن حو تو تدان

 مامإ 0-3 يق 0 35207 ا” كاس

 0 م 0 تصم اذاذ * 1 حو بوطخلا ي 2

 نع اهالك يط_سولاب جزه قرا هيفو يطسولاب 37 ليقت مهاربال ءانغلاو ةيهاتملا 3 ءثلا

 نياركذ لاق هظحح ) ني ( ياش امم نع قراخلمل هنإ 1 و هإ لاَقف لمر 6 ورم

 قحسا ا انأإ دو ةيراح هدنعو هل قيدص ىلا موي لذ دةيهاتملا أ نأ هلنأ نع 1 1 ىملا

 ةناب ب 0 اخ 4 7 هاه لاق 1 طغنقأ كل رعش 2 1 8 ينثأ ةيراجا هده 4

 لاق مث 2 ىتح برطو هبمعأف هتنفف هينغتلف لاق قراذمل انْ هيف ينغت مناف لاق يرعش يف ةعنصلا
 نع دامح ن نع تايزلان, نوره ربا اذه ( ىور دقو ) فرصناف م اقو ًاريخ ينع ء اذه هللا يزج

 يعور ور* نب 2 ةيهاد كامو ناسغىنأ نب هللا د دعو ناك هنآ نأ ونغ نع هم 0 نع قدسا

 قراخم . نح ناسغ نا هللا درع ينغ و سلبإ تنب اط لاش ةيئؤم مهدنعو مبيم نت نيالدتع

 5-1 رطأف يدوملانب مهارإال ع هنف ينغ 3 : فاعلا وهن كح 03 مف« يالا كليحر كشوب تدان#

 ىنغلب لاق ة همش لب رعهعغ 0 لاق يعيش علا ساونا 0 ليعمسإ ( ينريخا) | اريخ ىب ل اذهىزدح لاق

 نبل 3 5 طوب را انا لعق كوتا
 «٠»

 هس وص

 دريلا نم ما 5 تكملعل عدلا راسطق نما

 د_ومشلا ةوفص نم ما 6م نبأ نكلا فالس نم كقيرو

 ةيدحلا يفحورلا ي ردع+ + ىند يرجح د ند ايا

 نتمكلا نم هيسساقا »* مف يد_هاش كريمض

 كتتيسنف نيس حمص

 ادب نو )"00/7 0 0 0 0 001010 0 2 اشيا

 1]|]1]|100111] ]1 ]11 ذ]ذ 111 أنجل“



 يي يي ال لاا 0 يبث خا اا ل عج
 0 1 * ل وجت

 : 5 كده ور "39 9 3 3 د

 لكحل 00 هلا مد 4 5 مد ا ل
 م -.

 يراوولا ىلع هقلاف لاق قزاخم نم ةيذختا تلاتقاواكلا ]ذا ناك و اهلاقف لمر قرا ءاثلاو 1
 ةيلاوتم مايأ ةثلث هرتغ هنينغتالز اب يماو ذيلتلا طدودلا نجار ء>ابمأ ابنع هيذحا املف تقف ا

 لاق لاق ةيش نب رمءانثدح لاق يعيشلا سلوا نب يعمم (انربخأو )قاذسةافؤ دعب كلذناكو

 هتلق ّثش يرعش نم كدشنا لاقف ىندشأي نا يدسالا ءاضملا أ تلأس ررح نب ون ْن ورمل 2

 هدشن اوىل تصني وهو هندحا تابقاو قثامد نم ىريام ينم هبتاف دادغرب رسما ىلع هتيقل لجرل

 مري مل مث ينادفف ينلذدأف هلزنم انغلب تح ثيدحلا نسحنف ينثدحيو ىداشناىلا ءافصالا نسحيف []

 املف هم نسحأ طق "يش يعماسم: يف راطام ًاثيش هللاو ينعمسأ مث يناورف يناقسو يناسك يتح

 هيف تاقف قراذعم ٍ ملا 2 اذه هناملغ ىل لاقف هنع تلأس تدحرذ

 نحشا - موي . هلأ انيلع * انيلل ىلا "1 كالا
 ريطم دوج كولا ءاع راو 0 تيغت

 ريل ايبا كه اانا ها قرد لطللا ا
 قرسلا هات ديجلا» وب ع كارو ذوا كوسم ا

 ريضن ضغ هتنن اضورو * دحم لهاو سيبحلا تركاذ 5

 ناكاذا ءرملا نا الكلاق هاسنت نأ كل يبني ناكو هيف تنكام عم ادت ترك ذ مو هل تاقف لاق ١
 ينانغ لاق كانغ اه تاق هله ركذت بحي ايف 3

 اهنوصغ تقرو اهاورف الع © هلط# جير دا ل 5 9

 امويعزوصغلا قوف تدب ىحو * تمد ىتج جيرلا اءاع تبهو
 ايزي حبضف دوع اهدي يفو ©. ساحم طسوتدنذا اهمندحأ
 يع الع ا دقع ىلع # ةير> لامثلاو هتقطنا دقو

 ظ ١ داح ينثدح لاق ة د )هنع هتظفحو ىلذل نم يرطو تدضق يت> ىلع هددري لزب ٍض لاق

 ه.نغيوهوهبدب نيب قراذمو هل نينا نيب سلاجوهو مهارب ١ كدح ىلع تاخد لاقهينا نع قحسا نبأ

 أرومعم الحا كتيار دّقلف .* يللا كلل مَ نا ةرقل عدرا 0

 نمهيدذ ىلع 000 ىأ عومد كار )رم نال هيشو كللامل ةيئغي ناك ىذلا ندللاو لاق و

 كلاما 06 ءاوالاي>اص هللاو اذه قحسااي كاف قار 1 املفجيشأ ر 53 جشنب وهو ن 5 ا ةعبرأ

 نبنوراه ين ن؛د>لاق هيورهم نب مساقلانب د# ىنثدح لاق فال ىلع ن نسحلا (ىنربخأ ) كوبأ

 يناعد لو ع هوو ىف م لع امناج اخ نك كد ناو تيأر لاق ع نع قراذخم 6

 يف يق دص هم دن رضحام لاَتو ردح ام أ هحرتشا 56 تاق قراخماب يف 2 يل لاَقذ 33 ١

 «© وص : 9 :

 اّمكملا هاوج يواد وأ كنم هب * ىذلا عم الابخ ددزيال باقلا يعد 00
 امدلاو محلل ةملاخ لف هنكلو د هغوصو ناسالا قاوز#ب نيل |
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 راص تح ضرعيو.رتثتتب راولاو ظاغيو لوطي بارضملا لعل ىلا هعفدو بارضملا ىلع هفلف دوعلا

 يلصوملا ميهاربا ىايذرب تثدخ تهتنا مث اماع يدي يف راصو هيلع ةيذعلاك رتولاو حرلاك بارسضمملا

 فام لاق اهاها نسر تديحام تناف كتعنص ءاول كال دقع دقو سملب أ كذش.ءالب خيشلا يل لاَقف

 هلوقب ايؤرلا هذه ينع ا اقراخم حدم يذلا ىعاشلا نا نظأو باتكلا اذه |
 قئادحو ةنح نم هجرخاو « امدا ىغىذلا خسيشلا دققع دقل

 قذاح ريغ اهيطسيال مسقأو «# انغللو ضِرتلل نوف يءاول

 فشلا ديدش قئثاولا ناك لاق هندح 0 نوع نأ بتاكلا نسما نب د ذو )

 هلزنم يف هتبونل عوب_سآلا يف ًاموب هل لعء>و هرصصق يف ةر دك دل ساو انع هءطتقا دق ناكو ىأب |

 ىلع رحفلاعولط عم ةادغلا يصف هّتبون يف ةرم انيلا فرصناف لاق مولا كلذل نفلتحي هيراوح ناكو |

 اولاقواوماسف اولذ ددق ضرب مدخالا انعار 8 0 احو فئاص مولي يف رادلا نك يف ة يا |

 َن

 اوسلط ي 0 ةدع مط اود رطف هناملغ مآ لاق كاع هدحصنل كنلا ريصملاب انهو نم ا

 مهضري لف اني لع هد رط يذلا توصلا هيلع اندعأف اف ةعاسلا هده ىف اب اعد دق نيئم اولا رهمأ

 لف مهلع هند رو 0 _ةيرا# اعدف مهم 0 ند هرب مث هوذر 0 توصلا اودر مط لاق مث ام اء

 هيراو> ر د نم فئاصولا جرد مدخلا ىلع توصلا در عقدا 0 2 مهلا لود لاق 5 هةيضرب

 هولدب نحصلا ىلع محوف ءاملا يقاس ناكو هناملغ نم مالغ لخدو ةرس . الا ىلاوح ناقو قح

 ا ىانيع ينتقبسو لاق هنم برقلاب تفقو يتح تالمزملا رارج نم ةرج اهفتك ىلع ةيراح تءاحو

 ل ايهس صغاصالا فئاصولا عج رف :هاقوتسا نيح توصلا عطق 2-2 ترص قى اهعومد تف

 11 دش ةلمرملا ةردحا ةلماخا ةيرات اهلا تعجرو هلغب ىلإ دتشي ءاقسلا مالغلا جرو يدا وألا رح

 تكلمام كءادف هللا يناءج تب ١ تلتف نو سهاي كن تام لاقو ينأ منك هلم كوبر > يذلا عض 71

 ىدولانب 2 1 لاق هياكصأ نع تائزلا نب نوره 0 ذو هن دع كلع ماض ةايالو لاق ىيع

 نأ هولأسف ًاديدش 5 ركسو قراذك لع ليلا ىف اولخد ام اف دل ةلزنم يف موب تاذ نينغملا

 يو زخملا ة ةعمر ىنأ ر*ءع ار ص ند تيلا اذه ينغف م 3

 اليدس تءطتساو ىعغربو * اولقتسا واونمشاو اوراش لاق

 مانو هودهق ه هوم زب الو هودهم يدوملا نإ ميهارب | لاق معان او اولقتساو هلوق يلإ هنم يهناف

 «اليستطعتسا و يمغربو 8 تدبلا ماع يع وهو 4 اف هموت ند ل 0 * لئلا 3 أ ىعم ف تش

 ىخحنانثد> ةمهف هةحو هتياكذو ةعبط ةدود> نك روح نم بويع و هند بدععُتي ميهاربا لمح لاو

 تأف بعصم نإ نحلا 8 دم انثدح لاق قدحسإ دامح انثدح لاق مجنملا يحك 0 نب

 اك 0 6 امه . .ا يتداول نإ ِ مهار او 0 راك الا 5 كلأسأ 1 2

 ديدش ا هيف يذل 3 فرقحلا ءانغلاو جازهالا ينغ 0 هياوصت دلو ايار 5 00

 لخد لاق 0س نإ دعس دلو ىن صل ينادح لاق يندملا بوب 1 د لا ع ما يع الف
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 مكححو لاقف قراخم اذه اذه فرعتاما هل لق جرخ اماف ةجاح هلاف ملس نب ديعس ىلع قراخف

 كا نع املف كفرعن ملو اندلع تاخد هل لاف هودزف هودر هفرحأ ملو جر>و هف رعأ 9 لكد

 لاَقف كدا ناك : هنأ "يش ّىأ هل لاقق كعوسأ 5 جر الأ ام

 ندسَح نظنتما وع ن نا نمدلاب نيعنصت ام خراب ©
 * نمدلابنيمنصتام خراب © ىلثه ىلع يهشتي سكن اذه وب أ ةيثب ضعبل لاق جرح املف قزاخم آن
 قراخم ينغدقو لوق ينأت ع لاق دم يم ءينثدح لاق قحسا نب دامح انثدح لاق ىحي ار

 ده ينأدح لآق دعس يأ نب هللا دبع ان”دح لاق ىمع قر ضرالا يف نسل أ: َنسْرَع يس مأ

 هنرمضحم قرا انوس ينغت رح اسلا نب بوقعي ةيراح ةيده» ”يراقلا ديعس نبدمحم عمسلاق دهم نا

 وهو هنع هيذخا تناك دقو

 َك ينتجضنأ دق يلايالاو * ًايغووللا يف دادزي ىلقلام
 ايفو ذاح الو ودا تسال * يت> ثداوحلا كدعبتلهس

 يمه (ينثدح) ةوش تاتكلا دْح ىحيإب هنزل ىلع 1 رقو دعس نب د#ف رصنأو تءاشام هيف تن

 ماس ماشه نبدمحأ نب نورهو |نأ قراخع دك تدك لاق دق ينادح لاق هللا دبع امدح ا

 روزج مح نم ل يل ىدنع متأو قراخم كاف ان رط يلقب لطر ينام قراخم « رءقفدرنلاب نوره

 هياع ىداني ليصف دج 1 سو لاق راز1اس وان نب ىحي هسأ ةعانص نم ىنعي ةعانصلا ن

 خبطو انممتجاف ليصفلا اذه نم انمءطتام نوكي لاقو قراخم ىلا هب هحوو راد هقول 0

 انول هن ن الو رونتلا يف تيوش رئاضع هلو ءدكاو همانس نم لمحو ةيروزج هدب قراخم

 طشلان م حيضت ار ..ل اذاف بز انساحو 500 رطلا ةيامن يف رمثةم ريعشب ةسرطأ هيشإ

 يئيحو يهذأ لاقذ هيلع برشو كءانغ عسل نا قالاطلاب ىلع يجوز فاح ىف هللاهللا انوملا اأ ب

 منارات كتنسم رم اوس تحل كي يدرسا لدم تمعنصام ىلع كلمحام هللاقف سا هاو

 ةياد هتحوز تناكو تجوز قح كياجيإب ةقث كنم هع.سا نا تفل برطلا ينفختسا يت> هيلع

 لاقف توصلا-وه امو-لاقتف قراخم نإ نورك

 ًادهع ترك ذاو حايرلا جوه ف: .ادجيو تهت كلغ ترك
 ا ناو دع ف تاك ف اذا توك نم نحيا

 الطر هآقسؤ ءايادانعفا رخال وأ لبق قحيسال هيو لوأ لش قرا ءاننلاو ريطمب نإ نإ
 دق انهملابأ اييف هللا هللا حرصت ةأرمللا تداع:نا انثي اه جرتسو دواعي نا ءاهنو فارصلالا 0
 ىلامكليو هل لاقف ًاضيأ هترضحاف ةيرضضحأ اط لاقف رذحا اثوص هينفت نا نيعلا مؤشملا يجوز داعأ
 ينزفتساف رخآ كال انوص تعمس دق تنكو بورط لجر انا يديساي هل لاقف كتدق شبا كلو

 كيل لاق. وهامو لاق كنم هعمسأ يلا انالث قالطلاب ثفلح نا ىلا 3
 ادغ نوار اهنع كح نأو لا اذنأ انك نيبلا نا ةمالس غلبأ

 اينك .تيم "اهم كناف الوا :* هلت ريض نا انني قازفلا اَذَه

 اح تلا ل ا ا ا

0 
 ِء
4 
1 

3 



 0 ظ 20 600

 1 هلق بح كلدأ ناك نا 01 يكلبميف وسينىذلا ناك نال

 حايصلات دواع نأ ثيأ و فرص اف دواعت نا كالو را لاقو الط رهاقسو قراخع» هايادانغف

 | يف رضنا اه لاقف هترضحاف هيئاه لاق يدالوأ ىفو يف ّللاهللا ةنالمث نيعلا دواع دق يديساي خرصت
 ظ ف قراخ» هل لاقف تفرضأ او 10 هلك همون مهي هع دفداعو تاع فرصنا لكان ناف أ

 ينفخ: ساف كلتعنص نم انوص 0 كيلا بورط لدحر ين يديسأب كتف رع دق لاق اضيا كتضق

 لاق وه امو لاق كنم ةعمسا ينا تفل. هل ٍبرافلا |
 ىداقر مسهلا ينو * يداعإ يلا كيلا
 داد- فارسأب ل#_ مولا ىلعرجطاادعو
 ظ يدادل لها تحل 4 عفو وف د نك لف

 ْ نيسمح برمضف هبرضب ماو جطيف هب يمأق اب 'يحأ عراقم مالعاي لاق 3 الطر هاقسو هايا هانغذ لاق '

 نإ قحسا ينادح لاق .دمم نب دم انثدح لاق دعس ينأ نبا هللا ددع انثدح لاق م ىنريخا

 لاق#ةطاسم تناك يتلا كولملا نيا# يو تيلا اذه يد رياقملا ىلع قرم وهو هل حانح ل

 هسار جرخأ دقدتد> وذ 2 مقنل ريكلا روزرز يد مول تاَد اق راخعم تأ لاق من لا رم ظ

 أف سلف مويلا اوفرصنا ان لاَقف هريغ 2 طق عسا ' نك نات هنو ا [ ا 1

 | ضعب عم قراخم جرخ لاق هيبأ نع هن دح جملا نب دمحا نب دمحم ناستاكلان سلا نب دمم

 | ناكف اهايا هلأسف هعم جرخ نه دحأ عم ةبهذم سوق ىلا رظنف تاهزنتلا ضع ىلا هباعأ
 ١ انوص تينغلا نأ تنارأ سوقا بدحاصا كا برقلا ءايط تدعاإسو لاق ام ند لوؤسملا

 ظ ينغي عفدناف مف لاق سوقلا هذه يللا مفدتأ ءابظلا هذه دودخ هب كيلع تفطعف |
 ' انفي

 ْ 1 تصصل ع

 ظ ءاقل مأ ةقرفا * ءابظلا لوقت اذام
 | ءافش نايبلا يف و * ىمياس اهدهع ما

 | ءام ل اند دقو »* تاحناس ان ترم

 7 اناا لاو 27[ ووسا كرا لق
 | 1! دقو قجدلا ةعجار ءابظلا تفطمف لاق يطسولاب لوأ لبق يملا ىحيل تاسالا هذه يف

 ينادحو ملا نب لاق انس ىلع ةعحار تضمو اهرافنءابظلا تدواعف ءانغلا عطقو اهذخاف سوقلا

 راركس وهو الل راطيف ةرم همم تنك. لاق هحيستو اقزاخم تفلاي ناك ةرصلا لها نم لجر

 || كبأد اذهناكالاو ادب أ ينركذت الكنا قالطلاب فاحأ هل لاق مث هملكت الف ثيغتسي وهو ةعرقم ظ

ا نعجرخأف مقأ ملهي سمأأم ع ثالث قالطلاب فاش ليالا ىلا ْ
 3 1 هقمح نمانم وب ةيش كدضأ انلمدف رادل

 2 كسه فندم كين

 اهضغيشبف ل يششل ا كيضع

 2ذ01111]ذ#ذ]]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذأ]آ]ذ]ذز]آ]|]ذزذ]ز]ز]ز ]| 0| 0| 1 00| |
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 "ا

 نفت موو فيع

 ةدصيبأ

 م كفاك

 ف

 سلجيف انك لاق كش يحيعلا هللا دبع نب د ين دح لاق ىلودلا (ىن ينادج )>ءانغن وموت اهلهأ 1 2"

 دقق را اذاف ناملغلا ٠ نع لأن انردانق هحايص ائءوسو 0 0 مم حاصفدتا مْ انمضاوم ف انتو

 ا تيك 01 4 ويد نا 0925

 ااا

 كاد

 يدب ناب نوعاستي مع دع 0 جرسلاو عمشلا تيأرو هلوص ةقر نه

 3 و هبحم ناكو 1 نبا مزلي ناك مل - نب دعس: داو ص 00 لقأ ذا يبارعالا نإ

 0 ضعب دنع قراخم. عم تنك لاق هنا اهم هاا رذتعاف ينع ك ا لاقف

 هل لاقو هنم بحتو هلوم<ساو يبارعالا نا كلذ ا ا تود ىلع ,مهرد فلا ةنام

 : فخحالا نبا سايعاا رعشب هانغ لاق هانغ ”ىث 5

 تكتسوضص ظ
 عاج واق نيرا نه. * عاونالا :ى 0

 ىعاسلا ىل يظحب كداق#تساع موب 5

 | ىف قراخم نحل حيلم بيرق مالك هللاو اذغ نكلو وعام ىردأ اه ءاحاااغا يبا ععالا نبا لاقف
 0 ع نع ىطس ولا ليش يمان ىلدوللا م ىىاربال امفو ةّتويص عاج نم و ليقت نيتئلا نيذه

 لاق ةظحح رفع> نإ دا (ينربخا ) ايزوذام انخل قدرت مهار .ال اموف ناش يح رك ذو هنا

 ريصو اهم 23 رظتادجاف او نا 5 2ع امو ةيراشتنغ لاق يذبل را مهارب | 0 0 ةيظ 8 ْ

 د ا تيهذ. ىث يأ ىلا تفرع دق اط لاقف تكسماف ىكسما اهل لاق 2 اهسشت تءطق يت

 ظ دخو هقلخ ةراحمناف يدوعت نا كابا 3 ” كاباف لاق ىدم-اي 5 تاق هديازب ّق قراخ؟ع ىه
 ظ
 ظ

 3 1 دخأ كلذيف هقحاي الو رح أ ديك معلا كلذ اف ةقارشتب هشو هودو 2

 دعب اذه لثا نيضرءتن كتعمسأ الق هقحءاي ملو حضتفاو كلبف لا يف هب هيشتي نأ 6

 دنع وبأ ىلاخ ىف ندح لاق يعاشلا رص سا ىلع ينئدح لاق يم ( ينرخأ ) اذه كا

 ةانيديأ اندسوتو مانف ماقف اميجح ان ل ةليا تاذ مصتتملا يدب نيب انك لاق هس نمل

 هنريخاف مصتعملا ىلا تحف 2 . نا اغلاد ق>التف ينغي عفداأو ءاوطا مساتي طشلا ىلا جرن انابق هسا

 0 هعامسأ ريغ 0 لضف مك سداف ةياع اوعيت>ا دق ناملغلاو طشلا ىلع ينل نقراع

 بتاكلا نسحلانبدمم 1 ردعسلا ىلا هب دب ناب انسلحو ساجح مر ذع ياوهللاو رذعنودهج 2

 امو نيمالا 52 يفاعد لاق هنأ نعقراخم ن.نورهىند> تايزلا نب نوره بانك نم ( تخعسل )

 لغرف حظا ١)
 اددحلا "لاو ماو دنطا ربنعوأ * هفطش 0 ةئسأ

 هيج ىلع عل>و رانيد فل 0 ءالو لاطر 1 57 9 برشو اديدش ابرط برطف هايأ هتئغف

 تسدل املف بهذلا 2 ند هرصلا ىشعل 5 امامه ةمامعو اهاثم ةداردو ة.هذمهياع 0 ي*و ظ

 قرشا ويدل لل



 )40ة1١1(
 0 سس سس سس ب ا سس م ا سس سس سس سس سس سسسس سس سس سس سس مم

 ا ةروقعم ةيلصع انينأي خابطال لق مدخلا ضءل لاقف كلذ لءفبام 0 ناكو مدن ىلع ١. رو كلذ

 07 ىلع تعمق كلذ هما ركب و هبهذمب سانلا عت لك ىل لاقف ام يتأف ةعاسلا

 كالاخ اب ىدنعامرذقو هللاو ىلع !< ةصغن فأ لاق مل هدب. عفر ةراضغلا يفىدي ت كل دا نق هعمل ك١

 يدلل ىلا دن ٍقح ةماحا ىلع ل اهكدوو يرحح ىف يع اذاف ةفر ةعصقلا م ّ < اهف دوي

 00 فلتدتسا وعو اع مو انو تدعو يلا تربغو ىلزتم ىلا اهب تمبو اهعزتف أردامم تمقف

 اع عفتسا موجرخم رف اهنم رثالا كلذ جارذا يف اودهل قذاح عناص لك لف تعج ىلزتم ىلإ تعحر
 طر هيلا تلخندفاذوي .نومأملا يناعد مث هتابرض كلذ دع نهدلا برضو اههذ تذخاف مرح يتح
 كلو ىلاعت ىللاقف تءنتماف لكف ىلاعت ىل لاقذ ناتجاحدو نافيغر ام اع ةدئام هيد نيبو 0

 | او راخعإ ىل ناتو سلجف ةيواغ اعدو ذيل سي امو وساوس هل لك اف تلج يقذعان
 ظ اند تنك ا وءامذ نت 6 يضبط ا وبلا اقلا لوفا

 ةبواع لغلق م اذهينني اذكعا هللا كحبق لاقمث يهجو يف سيمف هتينفف هنغلاق يديساي من تلقف
 ال اجرا 0 لاَقف ه- فين! راقام هللا وذ هانغف هنغلاق يديساي من لاق هينغتا لاقف

 ظ مرد فالا ردع 0000 عم هي هيطع لاطر ١ ةيالاث هيلع برشو انالثهداعتساو مهرد فالا ة نمنععلا

 ناك املف تنبأ نم تحامقانشاو كلذ لءف ب 0 عطق ها رب لاقو هعبصاب فذح من

 تاقفيندعاسف كلب , و ىلاعآ يل لاقتف كانه لك أد هنيعب عضوملا كلذ يف سل ج وهو هيلا تلخ دف ىناعد مايادعب

 كلذوأ لب كدر 5 :كلوهللاوالم ماعلا ىلعالا .ينارتا كليو لاق مث كحعضف تامف نامزالىل قالطلا

 تاقف نامالا ىلع لكف ن الا .لاعتف لاق م تلم ذأ ااك اؤت نا اهديبعل يغبشبال ةداسلا نا

 يلرعأ من برغتسا قح كدححضف بيرق نم ةبوقعلا قحتساو مايا كريد عاضأ ن 500 نوكأ

 ديلا موو 0 كانه تب دا ىل ةموسر ا ينرحد> ىلا تدضمو رانيد ىلا

 ينغتا ىلعاي هل لاق انسلج امف ةيولعإ و ىف امدو

 مهولاب ناسن الاد وِ لهو ينم #ئ امو عغّرأ تلاق مأ ىلوش ما

 لقا مئاذكه اذهينغتأ هللا كحق لاقو رم هه>و ىف سدعف هانغف 35 لاَقف ندا عأ لاقف
 ١

 قى“ مفريو ةيولع ند 4 نخل دفتخلا ناادار 1 تملغو يدبسأب مأ تأقف قراخاب هينقتأ لاقف ىلع

 لعقو مهرد فالا ةرمشعل 1 ساو اطر برشو برطف هتنذق هيث باعي اع ةيولع ينأ اف الاو

 ةفياخ ةكاؤ» كلذ دعلا 501 امو انفرصناف فارصاالان ر 5 ع هب لعق م تان 5 ثالث كلذ

 اذه انو ىلا

 سوص
 اددحلا ةيدرولاو دنطا ريدعو * هفطش ناحنرلا قرو تايقتسا

 ادب ىلا ددمت لو كنأ ملو * ةيراج ىلا يف ىنفرعت تسلا



 (166) اان

 نغ يطسولا “يرحم يف ةبايسلاب لتمر فيقتل ضي رمال ءانغااو ةعيبر يأ نب رمل لاه اذ ) هدا
 جزه عماج نال هيفو يفاع ا قدسا /

 كس وص
 امذم تةكامو ًاينذ ينتلمحو * ىتتماظ ام رذملا ساملا ل وقأ

 ااا 0 امو هلل ايونانإ كدا قبه

 وز ع يلعس ولن لمر فريف كالامل ءانغلاو صوخدالل رءشلا

 تنس دع
 مهولانانالا ذ> يلهو ينم * اهو قر تلاق من يلو 1

 مد ريغإ يلتق نم نيديرت اذام * قلتاقتلق نإال نإ من يلوق
 ةيوامموبأ ينادحو نوره لاق رعشلا نا يلا عقي ملو ورمع نع رصنبلاب لمر فيف> طايسل ءانفلا
 هداعأف دا هيف نس>اف انوص ةبولع ينغف 2 يف نيءمت# د ةيولع ترضح لاق نهانا |

 هيتيكر ىلع قراخم اد قر * ىلع داوف دهّحاو هيف لمعتو ةيولع هدرف دازو هيلع.زربو قراخم
 انم.سام هللاو بلغو انب تازلز دق ضرالا نا الا اننظ اهث هابكنم زث_ها يت> هيف حاصو هانغو '

 ةيولع ىنغي نأ 0 قرا غرف ٠ ءلف همد راطو 6 دقو ةيولع نول 0 تراظنو انلوقع ىلع

 نب ةساوسو نارا تانانلا ب رادأ عطق حاص اذا قراذعم ناكو لاق هموب ةيشب ينَغ الو لعف اف

 يفاعد ها يل لاق لاق 8 نب داح انثدح لاق مهارإا نب ليععسا نب 1 وهو يبدوا

 مفةدع 1 هتينفف قراخاي يننغ لاقف يدوملا نب مهاربا هدنعو هيلع تاخدف عولخلا د#م امون

 ىننغلاقف هن 0 ةللاوال ت ا دنهنيءال تعمزا دقل# ىننءف داعمدلك اذه لاقو اهل ف

 هللا اال - !ةفنديلاهلت رت يذلاوالين:غ لاقف هتسحأال هللاوال تاقف !عدلا كلالطأ قد يذعسراداي#
 مهاربا هل لاقف ادحاو اهنم نسحت الف تاوصأ ةئالث نع لأ كليو لاقو بضفف هتحأالوأ

 1 دو تاقف هاا ةماغب تو ف هقباطي وهو دمتعي هيلعو هذات او هسذام يدهملا

 بصا نهب 1 .هار .| هل لاَ ىانعأ هللاو دقف ءؤاود ام لاق هيئملعي الو كش ينيطعيام رود

 كملي نأ ءرق ىع هيلا ثعذا لكلو:دطف !دهامأ اللف توص هام هءلعا باذملا هسا

 قدحعإ ىلا 3 كل أعل يح 4 كر ىلع طوسلا بصق ١ لعمق ناف ت :اوصالا 3 || هذه

 ىئملعت نأ نا :مؤملا ربمأ هكرمأب 0 ل 4 لع كدا 6 | 5 4 ًاماللس م اسو هيمأ ريغل تدسلحف 1

 ظ
ْ 

 ىحتسأ الأ هن 50 يف دفنس لاَقف هب يف سعأ ام كلذ ع يفا تاقف هنس كا انك

 تدسل يناف لاق ني:ماوملا راما هن كرمأ ام ين ماعلا نأ م دبالف تاق كايا ير نمو كحيو

 نول رددت تاوسالا تدك يتح ىنحراطت تاءجو تءاجف اهوناه هن ةنالف .نكلو ها

 © ىلا تءجر تاودالا تذحا الف: ىدصراطت' هتيراعو قورادسحل ال نيمو لاا

 5 نيا لود يدر ميهاربا لم>و برطف اهايا هتينفف قح-إ رضحو ربخلا هربخأو
 هناسحتسا يف ميهاربا الو وه.باصأ الو نسحأام هللاو ال قحسا لاق تغرف املف للاو_نسعلأ

 6 ند دانه اقانح ر# >ةوكضنلا ا لا راح

 نمي



0 
 1 (6١ه5)

 00221 2 22 2 2 يت ا 12 5ُُل6ْلاُس ل 2 يي ا

 لأ تنك هللاو يناكف هانغف عقدا م : هل هجوتي رف منع هذخأو ناهد ةيراجلا تدي دقلو

 ! 80و كملع نم اذه سيل كال لوقأ ؟ هل لاقن عى ملا نإ مقار .| ىلع لبقأ مث تعمسام دنع |

 ' لاقف ادن قرصا نيؤلا رم 0 الأ لاقف هن مال اهف كف لكلا رباكت تئأو هئسح

 ترص يتمو هأنإ مهلعتو سانلل هروظت ائيش هنم ىلا ترش وأ كلذ دحيم تنأمو 0

 ناوهيف باوصلاو ًأطخلا نيب قرت ام هللأو هن ع لق رخفتو هب حبحبتت تنأو اذه ن ا

 أ

| 
| 

 5 تءلع الاو نود هلو و كساننا تنش لع عا ذلك نيثالث كلع تقلأ نآلا 5

 هل لاقف هب كلبقتسأال امم اذه امو لاق كءد نيب اذهب قامت نينمؤملا ايفان لاق تلكم :كنإ

 00 تاقؤ 20 ه2 و َىَد م 1 اونا ل ايصلاب اذه لعفي اغا لاَقق هنع 110 ىد ا ريحا وعل 18 دع ْ

 8 وهو كدضي دمحم 90 « لك يف نا ل12 ؟: تفقتبل هنأو يريغ 0 1 1 ددحا أ

 ديرب ا هد ريو د هئهدو درب ةدعشلا

 م7 نأ صال هده ةيسن 1

 سس و رص
 اها ىفا فلا نش رأملا اومزو * اهلايز دنه نيل 0 دقل

 اطانغ لالاطلا درب ىلا صنن * ارقلا هكا ءامدا ةيبظ اش

 اطاط. ندغلا| ذا مفلظب وطعغو * هةكار 1 00 امارش تع

 اطاكش طوننتناد اذا 0 « ادإةمو ةلقم اهن١ نسحاب

 يناثلاو ثااثلا يف 2 نبال هفو ورم نع يلعسولاب 3 ليقث فيف> ديعاءانغلاو ا ءشلا |

 ٠ يناثلا يف ورمع نع يلع لاا ليم ل ربالو قحسا نع رصنيلا يرحم يف ةباب 10

 | ١ ركاذو يلطسواب لهر هيف سيوطل شبح نعو ليق“ فيفخ هيف مكمل كح باتك يفو كلاثلاو
 ' ليق“ يفاث دعم نحل نا ظن

 تتسوع
 امقس ىلت حيه ناو اياورلا ىتسم #* اميدلا كلالطا ىتس يدعس راداي

 ياو دا الاو ماعلا ولا ذه ناك بت" كفعو ,تلخ راو

 مهارباو ياش ملاو ورمع نع يطسولاب لوا ليق: راجنلا افقل ءانغلا

 * نكرلا لق ةكع هلو * ندبلا هل ت 6 ال

 ني مهلا ىاقتكتم قرا احا دبا تلون

 نكتفم تنأو كل كوتش نا * "1 هدأ

 ناملسل هنا يعاشطلا ( ركذو ) قحسا نع رصنبلا ىري يف رولا قالطاب لمر حرس نإال ءانغلا



 روب سو "توسل 6 لاا

 0 نا

 ما ا“ ازبار نا احلا نول حو ناجح ب 4 ١
 : ٠ 0 6. 0 ىو

3 5 . 

 ( ها

 أ ل لاق يمع ( ينربخأ ) هسني لو دابع نءآل ممهارب اة نك ا كو يداولا [| ١

 2و ا رح يف نمو ندا م مصتتمملا عم انر ,دحنا لاق نذؤملا باهولا دبع يف نا دح ل ما

 ه.دكر ىلع ثاح وهو نذأف يد_ها قراذعم عدلا ناذالا نم تغرف املف تنذاف ًاف ناذالا تقاو

 هللا دع" ن هللأ دبع ينثادحا لاق يم ( ينرب>أ ) اهف 0 رغف يل تقر نا ةلجد نأ هللاو تينمتف

 موهزليو نيئذؤملا يف لع + نأ 0 ا راذعم ىلع عض ءملا بضع لاق ا نحل لاك نود نبا

 فش ثيح سقت | نا وه لذ دو 0 0-0 ترشد مم 3ك نأ لع ىد لبماو كلذ لعفف

 ) ةالصلا هناك د هللا ة هه رو نينمؤملا 3 ا كيلع 17 || لاقو هدهد هنود عفر 2 مالاسال نذؤملا :

 لاقو انياع لبقأ مث ىلإ هولخ دأ د 00 م ل " ىكبو هعومد ترج ىح ىف هللا كمخ رب

 نيب ضر ل | ملا ل هب صف هيلع بضطغإ ا كر اذ ن اطيش هئاا"[ ده لهق |ذدكطا م معمس

 تددحوو هنئان سم ىلا داعاف ريح افك رع راضحا 0 امايقن هدب هاطع 1 4 لا م< ملا 0 هند

 ناد امو ةيولع 0 لاق لععشلا نب نودهح هدد نع يعاسدلا 0 0 ىلع نَء 0-- صضعل 1

 يبدوملا قدسا يدب

 مئاغلا ءاهاو يداعالا فوذو »* عدلا هكر ع اقافشاك: ره د

 نأ دخلا ١ هب دلع ل كاع برشو ًاثالث هداعتساو ركل انآ اي تكي أ قحسا هل لافف
 ىلا هللاو يي لاق اذه فرق نأ دير لاقف يل اذه كلوق عم اقرا ينفع! يحاص ند نآلا انا

 لاقوةيولع رحدمف كنود ةزا الا لف اوشا اع هرات>ا اكلم اننَغ اذا 0 ةحاملا مظعأ هتفر

 كدضغو كاَضو ند 9 قا

 م7 توصلا اذه نسل 0-١

 ٠

 ماقلاع اًهناو ىداعألا فوذو ع يذالا 0 كاع اقافشثا كنرغ

 ملار يهو اهلفط نع ةيلادكص #« ه.ءلعت وا رجطا كاذو يناو
 اق يطال لاقو ورع نع يعول كو لو ةبولعل ءانفلاو يد الا ورمع نب لال رعشلا

 ال ةياللع 5 اذا يتح الكأ ىانلا نواك أي اءاو 6 كاحر ةنالكك تنأر 1 ىع را بوقعل 5

 اذاف ةبايع بلاثمال 0 ةباسن ةمالع يلكلا نب ماشه ناك رانا لك مالا سا م اوك!

 رمق بدحاص ا ا 8 رح مثيلا نب ىلع ن ناكو صضاصرلا تودي 50تادب ىدش ءنب مثبلا يأر

 !هاصرلا بوذي مك باذ ذ يضلا ىءوم ىار اذاف ىعاش الو برطخم لفحيال مالك لك ىلع ىلوتسي

 تحبو بارصأو بر ةدو>و 416 و ةيارد هو ةياكحو ةأايور ءانغلا يف سانلا د>او ةيولع ناكو

 نع بتاكلازيزعلا لعن يلع 00 رانلا ىلع ضصاصرلا بوذي م باذ اقرا و اذاف قاخ

 1 0 امف تح يتلا ةئسلا ىفجش رفعج مال ةيراح قرا ىوه لاق هيذادرذ> نإ

 هيف ماشه نب 0 لاف

 اني ثا سر الا

ْ 
0 



 1 (١ه8)
 يت ل تت 1 سا حتما سس تبطسسا ةهسما»

 6 ىدع لاق نيشفالا هف.اذ ةزان وأ دادغب مدق ا قراذم راد بهو دق مهتما ناكو ( لاق )

 كلذ يف بنيز

 هزافىفادعاققراذمىتو 2# هزاون | مسير ريغ راداي

 هزازعو ةلذب لانم اند اه نينا انكأالإ نعزمم ال

 لاقىلودلا ىحي نب دهم (ىنثدحو) ةسنا نب نك انين لاق يعيشلا نون 'ليعامسا (ينري>ا)

 ةب راح يوهم ا 5 حابر نب مهارإ نب نسا يف ”د> نيسحلا نب هللا دبع طخ تد>و

 رورملا نم هئءنمو 4 3 و ا | غلب ملا ةء> 1 نع كلذ رثساو راهم ل لاش رفعح مال

 الالح ااهافا ا نجم غلب دق ربخا كإ مع املف هريذ 1 ىلوصلا (لاق) اقلك اهم كاك ا ب

 رادنمفرسهنادقولالز يف ةليل تاذ و انف كيلذب هعرذ قاضوا مع ولسلا يف 0 00 0

 أمم عمسمب راصرام اف أمف صب عمشلا يار و اهرا 3 يد اح ذا هل>د ىلع برست رفعح و نومألل

 ينذث عقدا ياو

 هكس وص 1

 رادلاىلا دعإ نمهرظنا فودسف 0 مهراد برق 0600 يف وعن نا

 ىرايداو يلا قا يئاقش الو »+ موحاصإ هللأو مكن اريح رضاه

 ير رامضأب ىم دل )و. تار اذا * اود هج واو يعنمىلعزوردشب ال

 هودرهللاو قرا ر ةمح 0م 1و ف ينسوا لهر تم 5-1 قرا كلو تع هك 1 سابعال ر هشنلا

 امف هيليصو يم مركب رمح : هل 0 دعصُ دوءصلاب م دخلا ءىعأو مدقف مدق هحالع او>اصف

 ىنغام لو ناكف ىف هيلع نرض 2 ننغف ىراو ا تح هيلع تعلذو برشف ذس
» 

 سس قمح

 نهرا ةافارصال ول ا اىان ١ # هريغلا ام دولا َكَنَع بيغا

 نزحلاو مها لب 2 تما نا و د ان. صهدلا لءلق ش *ءأ ناو

 نسحلاب 1 ا فدا م ةصام ينيعيفهللا نسحدق

 0 اعاو هئيارت | 8 راه ل لاق لَهَز قرا 4 ءاث هاو ع ل 0 ناب ءأل رعشلا

 نديال لغثلا سل باقلل لغشلاو # انب 0 ام انع لغشلاب.لّعت

 نع امسالاقو ايدام حلمأب انممسام تلاقو تكحضف اهسش يف امي هتيطاخ امأ رفعح مأ تزنطفف

 نرهالا نأ ا نع قراخم نب نوره ينثدح تايزلا نإ نوره لاقو هل امبهوو هربخ يف سنوي
 داكن يب هوه: نع ةكم مدق امل هلأس

 ىلا وص



 (أ1ة9) 0 0
9 1 

 تاف يع نم زا يا تكلفاو ارالا نسخ تكا
 تانه> بنيز فك نمبوص * ىلا انا را املا 0 تمت 5

 " كدح آل ]ده نا ىرتمل لاق 2 كدعضف لاق رصتنلاب لهر فيف> قراخل ءانفلاو يريمالل رعشلا

 راما ا ناب كلغ لك تنك اوان نط امو سس تغق دقلو كا
 لاق يأ ى 8-5 لاق ق راخم نإ نو 007 ىادح لاق ةمادقنب رفح (ىنربذ.ا تار توصلاه دامت 5

 5 ١

 ةعاس انيلع طرأ مْ ه4عم لذدف 35 وذ عش 4 لا رسساق يعردلا مداخلا هءاحف امون نوماملا دنع نك

 تملسف توملايفامدح وف اهاظحمأ ت 5 ىل ةيراع ىلا ةعاجلا كلج نع فردا هئيعو هواه

 3 تاقفاأ َ ءدأب ءاعا الا 00 || و عطت 3 لف اع 2

 تبذنملا :ماهسملا , 1 كلذو < كلا ياو ل 0 د 0 اه

 مساقلا نب نيسملا يئريخا 5 الإ لو ءانذلا“ فللد يداتتلا اق تانفن 0 امف نغ لاق 5 ْ

 ١ امذق املق قراخم عم لد>ر ج لاق 3 لود لاق ءالل٠ || قي دحأ يف له لاق ةزاحا ىك رك /

 32 اود يف 0 ق؛ هش رط ض٠ ٍِق 0 هل لاق 2 جلا

 نوع قار هلأ تاعورل ا ا امرها دا ةرمشف انلحر

 كو ٍِق قرا يفوبو هل يج> تبدو دق ينأ كد يفا مهلا لاقو ءامدلا ىلا هدب لحرلا مقرف

 لك | ناك هنا هنافو تحد نا هبذاد رد 0 ركذو ق'او لا هفاللؤ 0( 1 لب لقو 4 لا هفالخ

 هروق نم هتلتقف ةدرا ةيطيشق

 هكسوضص

 00 هر 3 رز> اه نإ 7 ءاكيلا 0 0 .٠

 هوو ازوه قلاع دك 1 ع كد ريغ ا لق 4 , يذلا ن "م 4 2 || ربغلا لبي وطلا ن ف 0 ا

 «راهسأر فرع هن 1

 الوأ انك دام حيحصلاو اهريغاىلا:تسنا دقو يملأ لاذإ

 1 هيسلو ىسيلا انا رابخأ 9-



6000 

 | يدسالا ديزل ب طق نب حابر 3 ليلا بوبأ 2 نسا 0 0ع ينربخأ لاق أ رفلا نب حابصلا

 0 00 القت هللا نبال 000 :اكو هل م 6 تن بك هل كاش نس نم لحجر دنع تناك لاق

 أ يتخأ من تلاق كنم نسحأ قاخ هللا را ورم مأأ 0 1 ديمو يمو اهلا رظنف
 أ نك ن 5 كيلا جا 50 كلن لع 0 ل ل ماا 2 لاق ىف 1

 ع 1 ا نم تدجوام م قا هلاو تاق مح اهلا 00

 اوتو ا 9 تذف نياح امأرف ا اال 0 ورم م ا م 1 ىرخأ هر 0 0 هلم

 مع وس 6 58 رد 1 3 17 لوَمَو 3 0-0 ممم ا 5 || م 4سقْس و كلذ

 نس لاَقف بهذ نأ

 راطانأ ءالم مالعأ نم مثلا ىلا * ىوطاجعال نم تنام لك يفأ

 رزاختم | ع ةاردلط 9 رزذ> 0 ن 51 ءاكلا لودط ند ءاشوعل

 ردايتماهعمد ن 5 نفل 0 و 2-1 ل اذأ > ىئألا ين

 تاكل قا دللا 0 «* ةمض 0 1 5 2

 اهمحاو ور# مآ زاتحاف 7 هر يعأشلا كلذ كغ ا : مأع | لهأ ن ء لح هنع هآورف لاق

 ' قيرطلاهل ىف د ءالماب ورم تلاَقف فلر اعلا ٠ نع اع 00 مث اح ماع 2 قبرطلا لض دقو ءالمم

 أ تنا 57 م هللأ ديعأي 9 وعلا ورم مأ تفرعف هب لدم 58 - هش ءالماب تذانال 1 دق

 ظ تلاق مأشلإ ينارعأ ن غ هتنور لاق ا كه ت تدور نبأ ن . تلاق ل لهأ ن م لحر لاق

 !ٍئ ا كلاوست كلذ انوخا رعت يت> حربتال هيلع 0 2 ةنا بو ودس لاك ف 6 ام يردن وأ

 تااقف ال ما هنافرعتا يردا اه 0 ا رعش هل يورال يفاو لمفا لاق انئءاع تءعنا دقو مهو نمي

 لوقي 4 لاق ميا الا هللاب كلأسن

 دحاموقإ 0 نانو كلاداالو اكلك

 8 ماع م ناناسنإ سانلان م ناسك دن ذاك قاالم

 ينالتالف خلا نع اماو م | فورم مان 1-2

 نايفتكي نيح شاول يصعاو * ىلق نم دعبأو ةافاصم دشأ

 ناتفشلا قطنملاا تمحمعتسا اذا

 هن لك وانام ىلع * ى وبلايوذلك أي ردأ مةللاوف

 نارام لم موي لكح يف. « .ىؤهزم مويا ينامابجست الف
 ناللت ىوولا يضامم 0 م# انني ناك يذلا يا نع لياخ

 د

* 

* 

* 

 نارخام نيناسا .سانلا نه #* [تاثم رأ 8 نارحم انياب

 د

 * انرودص ىف امي انافر ط ثدخحي

# 

*« 

 ذو 8

 اسفرت

 ١" يي ا بور 22

 ا ابل نيا ل ل



 هير م د قلي ع١ تنوفرتقم
0010 

 نا ْن حم ةانظفش يوه « انني م رشم كرا انو

 نابض لوطو مح مقس هب * ادب ذا ىقنم ردعلا مأِب هالس
 ناني انهاع نه امحر الو * ةيمضقن يدملادعب انداز ف

 نادب بيملارن نم ناديرت * يذلا ىلام هلو ال ىلدح

 * نايلتمم 200 تاناذا ءالتعا نيسلاب ىلالو

 أ يمك ناكو بمكب نيمتبم اوناكو.ربخلا مهاربخاف امهتوخا ءاج يتحولحر عضوو لجرلا لزت و لاق]

 هود جيو اك اوكطوت راحل لع 00 اومركاف مه رعشأو مهفرظا 0
 تنك ناك ويبلا دنع اوعمتجا دق سانلا اذا مواها ءام ةيحان ىف اوناك اذا يت هب اولبقاف ماسلا
 1 لاَقذ كوبأ ند مالغأاي كحيو بتنك هل لاَ ءاملا ةيحاب ف 0 م همح أ اريغص هل ادب 1

 نا يتلاخ ىلع اوء.تجا لاق رششلاب هيلق سحاو سانلا عمتجا دق ؟ ىذ يأ ىلعو لاق بمك هل لاقي || .

 مأشلاب وهو سك لاقو لاق اهربق 0 نذدف 1 6 تا ةرئز زر دز تاه لاق امصقامو. 2

 نالقثلا رشحم بح ياعم ايل نأ هللا دابع اقحأ ٠

 يناور روصآاتافيطاض يسب * هلك لالا ىلا امون اهاآل الو

 نايلب اىهاظ الطم نطلخو 2 ا و 3 يح اننع

 0 م ىلع آلا 5 أ 8 *#

 نابع رخل ايون و رص ةيشم تا رانا 0
 « ناتفتلم ناكام ىلع اناف « اناث عمجي للا توجرل اذا ' *

 مد كالا ريشا ل فام ا
 ©«٠ وص :

 0 نايرت 6 يئادعإ برق ىلع

 3 ينايضق دقل ء اشول يابا #2 اه هياع ىنيد ناناسناس انلا 0

 ىنالست الف ىرخالا نع امأو *« امي ورتع مآ اما نلت
 2 نب لضفملا يورو ..هتصق ةزوك ذملا كل زيا اذه ىفام 1 رعشلا ليوطلا نم هض ضو ع

 1 وملا مهاربال ءانغلاو يمعتملا ةنيمدلا نبال اهريغ عم نيتببلا نيذه رهاط ينأ نب ِلاطونأوأ| +
 نا وكف ولا تايبالاو ةيولعل هنا يملا نبا 1 1 ذ يطسولب لمر فيفخ ||
 يه ءانغلا اميفنيذلا نيتيبلا عم ةنيمدلا نبال اهاياور رهاط يتأ نباؤ ةملس نب لطفل | ١

 ينايضف دقل اءاش ول نالم * اهملع ينيدناناسنأسانلا نم

 ينالستالف يرذالا نع امأو * ا ورم ّ امأ ىلياذ

 1 قايلخ دق نسحلاو امهمادب * يننافصتي ام نامالظ ناعونم

 ) نورشعلاو يداحلا 15 يناغالا كك 1 ؛ 5



 كاوا

 *# .ناقرغ اههاناسأ نينيعب * اهدالب مار تنأ مول لك ىفا

 نالمطاب كتع تءلوا دقأ * يتباحص لاق يانبع تقروغا اذا

 مارح نب ةورما * اهدالب مار تنأ مون لك يفأ « تيبلا اذه نأ ًاضيأ يور دقو |
 ينارذ مث ءاحورلا رضاح ىلا 7 هللا كراب ينالحاف الأ 1

 لاق 0 نب ناهاس ينثدح لاق يسقلا كيعس 1 لاق عبكو فاخ نب د# « ينريخا»

 نه هلتءاقف لاق تدبلا لوح هب ا ةورع يار ن٠ ىنثدح لاق ىللاملا ةجراخ ىف *دح

 لوقأ يذلا انأ لاق تنأ
 #*  ناقمغ اهاسأإ نيئعب # اهدالب مار تنأ موي لك يفأ

 يقارذ مث ءاحورلا رضاح ىلا * اهكيف هللا كراب يتالمحاف الأ

 بيصخلا نب دما ىلع ضّقلا ىلع قثاولا جاه ىذلا نا لاقيو 38 الو ال لاق يندز تاقف

 ناك ًامداخ اعدف * ا. ملع ينبد ناناسأا سانلا نم * ينعأ توحلا اذه يف غ هنا بهو نب ناماسو 5

 ينأ تفؤوهس لاق 0 مع نيم ماوملا ا 5 لس لاق 2 بثت رض الإو 95 هل لاق مْ م يدلل !

 ىلع قو هنإ يللاق لاق ىنع ناذللا ن ْمهف رعت ءاعإ كيلا 'ىوبونيتيلا نيدهب لثعي كيلا رظن دقو |

 لثغ نار انك ناكف امه عاقبإلا 3 نو رانيد ىبابهو نب ناماسو بيصخلا 5 دمحأ عاطقإ '

 حي 5 دو ا هع عقوأ مهاقيسس 0 يفاق.- ال هللاو هللأو ينثدص لاق نيتيلا ند

 لق يلع 511 نب ني ل قلاولا ر اغا لاق نوره ا ثوحيم ىب يا لي لاق ىلو سلا

 ىلاو اههمش 0 2 امأ يباح *# 5 اع نيّديبلا 00 »+ امماع يف د ناناسإ سانلا ن م #

 ِْ انأو 0 مأ هللاو بيصخلا نب دجحأ هلل انإ لاق بهو نب ناماس اذه - مب املف بيصخلا 0 دمحأ |

 ' امكن يف بيلا نك تايززلا كلللا هلع نب د. نإ لق دقوا ٠ مكنو لاق ىرخالا

 ىلع رود قلاولا م يأ ةفالخلا تناك لاقيدنكلا د نوع انثدح لاق ىم نب دهم « 0

 دبع نيد# ريزولا لمعف بيصخلا نب دج هساكو ىانشأ 1 بهو نإ ناماس 0 خاتيا

 ْ كلا لهاا شعل ىلع قئاولا ىلا ا ةديصق كلملا |

 لوالا كابا نع 0 تر كالمالاو فثالخلا نباي
 < نءكاننعتدقر 3 - 0

 3 0 صا ةعرا:تنلو

 هتحار 5 نق ناملش |ده

 ندع نمنيرد>كلاف دئسلاهتكلم

 تضف هدحو اهاو> دق ةفالذ

 ا 0-00 ذلا يصخلا ناو

 لهو نمو فوخ م ةيربلا هق

 ليتم لح يف بطاح مهلكو

 ليج نمو لوس ن٠ضرالا قراشم
 للام ن» فارطالاف ةريزإلا ىلا

 لفتلاو موقلا ءامد يف هماكحأ
 لفقلاو نيزاغلاو ماشلا ةفالخ

 لاطاو لاومالا نم دارأ ام
 لودلل م.قلا نامز د.ثرلا ون

 ا رح دق مأشلا ردع رو 3و

 .٠ 5 ءلإا 0 .٠

 ا هي ا + ٠ اولا ا ل ا مهب توينتعف يذلا يف مساك

« 

 دجال



 نك ا

 لمالل غيلبتاو ةفال_ذطا نم * ىوحنيمالاناكام ناماسىوح :

 ليسلا عمالا ديشرلا ب مساقلاك *# «رامإ قا تيصا2 ناو

 ل 0 نه افوذ ةينالعالو * 0 كنا حصا ال جحا

 0 رخ لسو #* هفرعت لاملا نإأ كلام تدب لس

 ليكلاودايقالايف بذكتلاىرسأ * مه بونذ ال نم كسوبح يف
 للزلا نم يحب يتلا رومالا نسق : م هنف ىضترملا ديشرلا ماب تنعش
 #  للقلل مدملاب كماربلا ىلع * ام هادب تاع ام لثم مف ثع

 نمو امهم ذخاو بيصخلانب دمحاو بهو نب ناماس كت هن غلبو هظاغ رعشلاقثاولا ارق املف

 ننف يبا نب دما لاقذ للملا 0 يف امامدحف رائيد كفل ىلا ا.مانسأ

 هنجتع نازل ةئسأ © ةييع اتا تلو

 . هن_-س> ةلود يف مهو * اهب فافعلا لها ىرق

 1 هني املك يذو أ #« ه:مه راح نه ىراو

 ١ تايزلا نبال سابعلا نب مهارب ١. لاقو

 عستم بوريامعو تا شك عدل سلا ا

 . عقت يتم هرظناف اههتناو # هسئارف ىلعاثل تاسرأ

 عشنا وقأ تضقت دقو * هل كيفو هنوق هنكال

 مهلا نب ىلع عأ و تايزلا نبا غاقرالا ىلع ق'اولا لح دواد يبأ نب دنحأ نأ دقو تايب هو

 هيف لاقف |

 تارحهمو تا #* تارفوم هللا ناقل ْ

 تاتشال كالملا ل مش ضع # تايزاا كالملا ددع نب :ىلع

 تاحوتفم ريغ تادقعم «* تاعقوتب نيواودلا يرب

 تانوهدم تر زلاب ع # تالا 2 م عم ةيشأ

 تانملاب كورا عرب دعإو #«تارفلايفف وطلاب وك ردعب

 تاداسلا د.سنباي نوره *تافصلا نع لج نه نادء.س

 تافكلا ماع كدا وكشت ده تال ورم رومألا ىرتانا
 0 انلىتبام رعشلا اذهلئاق قدص دقل لاقو تايزلا نبا ىلع ضبقلاب قئاولا مهفتايبأ يهو
 تايزاا نبا لثما ق'اوال لاو داود ينأ نب ةوادع ىلع نيءمت# اناكو مهارب | نب قحسا ىلع ةيسقل

 راش[ اب تنحل هود لع تا داكار كلا ان هذ كيلع ينج امو اذهب لقفل ةسافك و هد عم

 موق. نع كل نثهماقم ن نومو, ةعامج هناكم دعت وأ ادحأ لزءت نا كل يغذي الف دعو هذ اذهف

 لاق أ سك ةاشدن”ناكف داود 0 نبال اقيدص خاتيا ناكو هلعج رو هيلع 00 اا

 ةالامع كبري ز ولان ظي نانمأت الواعاد ككحت وذو مرمتام ريز ذولا نيبو هب اذه نا هباتك ضع هل

 /  ) ١ ةوطحجاس هس ف ادع اطجاصم عج نال - موج اج واط بي مجمل ومال ١ 7: 7 همك لا ع ال ١ حافظا تا لاا فل 2127 تس جب صم حس عم اتلطم .٠ هه عمل تعط ع 7 جس
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 )رارعمم كعجأام هللاو يا لاو ينعملا اذهيف ه.طاخ هللا داود يبأ نبا لذد املف كلذ هفرعف هلع

 ناو هلو كانبقل ناف كءاقل تيجوأ ة ةمر كدر نينم ؤملا 01 5 ةلقن 2 و ةلذ ند كب

 اك ذ لوطن ةريتك رانخأ ةصقلا هذه يفو هيلا دعي رف هذنع نم جرخ مث كسفالف كنع انرخأت
 هّدبارغل 'يثلا 0 ذب اهنم ردقلا اذه انهاه انركذ اعاو اهعضوم اذه 0

 مد د ودسملا راح :--_

 دودسلا بار فورعملا عضوملا يق لضفاا برد ةيحان يف 0 ناكو دادغب ع نَم د3 سلا

 0000 او لمن ا انناو لو ا ةنرتكو نسل ] هسا نا ةاكحج يريخأو هيلا بوَسُتم
 مولا لها يناغب تاهذ ال احوتفم ر الا يرخنم ناك ول ل وقيناكو ر> الا حوتفمو رخنم درف

 دي ناكو ةظحح لاق هداعمو هشاعمو هامدو هلميد مع أ ْنَع هعمس نم تاغشو باللآلا ىوذو ا

 ةقفن ةلقو هراسي عمناكو هبسك ام روينطإ نينفملا نمدحأ بستكي ملو ةردان هرذحاو انوص سانلا
 ىل لاق همالغ قراخمىل لاق ةظحج لاق جازهالا اهرثك | ةييوع ةعنص هل تناكو )١( ةينعلاب ضرقي
 : : جزه اعيجاهو نيتيبلا نيذه عنص دقو

 1 كسوف 1
 لاثا مأ ا دصق مضإ * لاحرلا اهيلعسيعلا يأر نم
 .لاملا مث اول- ام ثيح ه* نكالو الج تح يرد اكمل

 --1 2 الا م

 0 حان نيع * 1!:ق رطب ن ا ججع

 ةراكلا هع انتح 8 نع للملا :لبو

 نذادق قثاولا ناكلاق ةظحح (ينريخا ١بذك ام هللاو ةظححلاق جزم نم يدعب تكرت ال هللاو

 امو قئاولا ىنفف هبعالي دحا نع ةردان دحا دري الا هتاسإل
 رظنا ةيايصلا ءام نم رادلا ىلا #* ةحاجز ءارو 0

 ةحاحز ءارو نم ادبا رظنن تنا لاقف دودملا هيلا ثعرناف ءاسالا ينو هف لع ذينلا ناك دقو

 اوذخ لاق مث ضايب هينيع يف ناكو كلذ نم قثاولا بضغف نكي لو أ ةبابص ءام كنيع ىف ناك نا

 ردحو هتقو نم ينذ ةعاسلا نامع ىلا قني ني لاق من هيدب نيب نم ب>سف 0 ضاعلا لحرب

 اوسلح املف لعفف هيئنيو امون هدنع مق قي نأ هلأس ةرمصبلا باص ىلا هوملس املف نواكؤملا هعمو

 لودحل ةنبع تدمسو ريثألا نبا لاق ابرلا نم برض ىهو ةئيعلاب لصالا لعل ةيئعلاب هلوق ()

 ةرضاح نيعب اهعيدبل اهيرتشي اا يرتشملاو دقنلا نم رضالا لاماوه نيءلازال ةئيعلا بحاصل دقنلا

 فآسلا ةنئلاو

001 0 015 



 صمد وسمح د

 هللا قاخ ينزا اناو 0 لب ىلا تاو دقق 3 رح ىلع ةرصبلا لملار ح رذحالاقف ًادتبا بارشا |

 فاحوضرالا هرودلطب برضو دودسملا بضغف اما هللا قاذ ينزا هنا ينمي اما زامخاهل لاقف لاقأ| ٠

 نام ىلاهردحاف 35 و ينأف دمع نم'لكو زارا جا رذاب ل و هدنعمق نا ريمالاهلأسف ىنغي الأ 1 1

 لبق قئاولا ىلا لصوو لوَسْرلا ءءاج اماف' هزاضجا يف تكف هقاتشا مث ةنس هنع لاسال ككل : ١
 تير ام ينثدح هل لاق مث سولملاب هرماف هيلع لضفتلا ركشو هتوفع نم رذتعاف هيدي نيب ضرالا || ٠
 كحق قئاولا هل لاقف ةرصيلاب هئيدح هيلع داعاوهنم فرظاضرالا يف سيل ثيدح ىللاقف يدعب ||
 غابف كوباجأف م ولات اهو امنع سك ءاحلم تنكو كلءاناو ةقوس تنأف كليو كلهجاام للا | 7
 دواعتال كليو هريظنا ريظنلاولءتحمال ا حزملا نم ينتادبو ينبيجتف كتادب امو هت رك ذام بضغلا كب : 8

 (ىنري>ا) كيف ينرضح 5 ةءاح هريضحي دحا لك سيلف كلذيف كل نذا ناو ةفءلخ ةحزام اهدعب

 يف نكي مل لوقي ليعمسا نب نودمح تعمس لاق دمم نب نوع ينثدح لاق يلوصلا ىحي نب دمت
 يروباطلا ةشيشح ىلا ءانغ هبحمإ ناك فالخو يذا ىلع ربصا الو قئاولا نم محا دا ءافلخلا

 يفهعم اناكف نيّيبب هاجم دق دودسملا ناكو زوا<و هركيأم هنع هغلب ناكف كلذنم دودسملا دجوف

 يريوهو رءشلا ةعقر هلوانف نيتمقرلا نيب طاغف هيلا اهعفدي نأ ديرب هل ةحاح يرذاةعقر يفو ةعقر

 اهفواهأرتف ةحاللا ةنف ا ١
 نيملا يف ودا ىلا«: سالا قدردللا ١

 نقش: الاتظا رقد قشر هلا لس طادالا

 سيسي ص ص يصاب ايام داان_ننني ام ميسا

 ١ زرتحاو هذه ذخو ىرخألا تاهف نيتعقرلا يف تطلغ دودسمال لاقف هذ اهنا ع ةعقرلا ارق املف

 أ رصتنلا ناجم يف دودسملا ثدحت لاق ةظحج (ىنربخبأ ١ لوقلا اذه ىلع هدازام هتلاؤ اذه لد ل ١
 أ ىضغأف لكوتملا اهفلتق ةليلب هل ضرع رجاز الودانال ةلل لاقكلذ ناك يتم رصتنملاهل لاقق ثيدحي 00
 ْ تلاقو ةحوتفماي من لاقدودسماي نع دمتمملا يدب ني اموب ةيروك ذلا تلاقو لاق هلءتح ١ و رصتنملا 3-5

 | لكوتلا يدب نيب ىنغو لاق اهرم نم هللا كمعطا كمادقلاق كباب ةرجشي ا ذذن ١ فيك ةأرما هل
 | لاقاملكوتملا مهغي ملف عمتسم ىلا جاتحا ءانغل دودسملا لاقق تنأ نغت يريشلا ناركيل لاقو هتكسف |
 غابفًازيخ لاق هب كئيحا قى يهنشن يد 6 هل لاقل نافيغر هيلعو اقيط قو خابط هيلا مدقو ع

 عضو ال هنا ءاسلإلا ضمإ ينئدحو ةظحج لاق ة-عرقم يتئام برضف خابطلاب ىمأف لكوتملا كلذ
 | يدهافهريغوأ هادح راجي هاعدولاق رينلا نيف زرح اذه دودسملا هل لاق هيدي نيب نيفيغرلا خابطلا ||
 | يضمأال انابتكف كلذ دعب هوعدي هيلا. ثعبو قغن دغ نم ناك املف هتليل هطبتراف بوشأ انوذرب هلأ]

 ابو ءاسؤرلا ضب نم نهوتساو لاق اما هلا ل كام تاردلل الكا 10
 ركشأ اذه ارومس اذه نسل .ناكو هدرذ هضحا عرق دق (رومس ا 0

 ا

 ماو ايرثلا مجنو * هي انالك
 دو نيفسلا نصمش روحم * مكنودو ااهأ لمحاي مكب فكف

 1-0 ل عل را



1 

 ديتيتو - تاوعأ نع ”نايلس « اندصإ لوفتلا نا دق ثلق اذا
 ىئاشولا نع يلعسولاب ليف فرفخ ردبل ءائغلاو ينزاملا ةشرذ نا دوعسأ رعشلا

 م7 ةشرخ نا ذوعسم ا قع

 نم ىوذب يمالسأ ىعاش مم ور# نب كلام نب نزام نب صوقر> ىنب د ردع ني هوعسفلا

 أ لج اه لاقي نزام ىنب نم اخ ري نرخ ىوكوتم ناو اور وأ لامع مه ينب صوصل

 وجم لاق م مدالاب ٠ نع أ رانو موق عجاف سعاشلا يئزاملا جا رش نع ماع تا ليخارش تن

 دع رازملاو ايزلا مو * تدب ذال جاي. ازوكايريانالك

 لاقف ادوعسم كلذ غلبو اهموق نه لجر اهطخ م ورم وبا لاق تامبالا ىقاب رك ذو

 0 5 ىعس يدنلا للق * لكنح سمقاب ؛ ىتشأ لاب انا

 كالا ركل ف نير *« انفاك “نا وح 00
 ١ ةلءاقنرو رع ينقلا 0 تا كلام سول سحاق درت ىريو ورع وأ لاثَو نزع ا الل

 قب نم لج رهناكم ىلوو. لززع مث دسأ يتب نم اهب ناك زيمأ مملع ضرتعاف اهوءبديل ةماهلا اهب اونأف

 كلذ ىف دومسملاقف ليقع

 صالقلا ذيفتتب ًادوع ىنك * دره احاو رك كال و
 ىداونلايفيكره>ولار غأ © ل.قءنم ةرامالادهع ىتأ

 صالدلاةغباسواوعزف اذا * بضءعلكل يقعينب نوصح

 صاخخلاب جراودلا رثكولو موف لحل ادنءتاراخلاامو

 بشعو اق هف عضومىلا اأدءاف ةماعلا يلاو هيلطو دوءسم لاقو لاق

 كب ءانعلل 1 ءاعو + ع” لل نتن له يرش ثلاآلا

 سلاجلا هيف ءاملا تانب نك. * رباجنب ديل يذنمنومنأل هو
 سماوخو عبار هنم ءاملا ىلا *«اطقلابدنناطةلاتود نعمسا لهو

 «٠ ' وص

 اهامترمعو اهدهع مداقت * اهالئساف ةلوخراد يف افق

 اهامص هحطب اب تيه اذا © ةنم كيلا حوش لالحع

 اهامح ىعرت الف انعثءكو * انا نمتءاشث.حىعرتا

 عضوم يف هنعركذودبعل هنأ هيبأ نع دام رك ذ ءاننلاو ةرازف نم لجرل رعشلا رفاولا نم هضوىع

 يرازفلاهلوقيرعشلا اذهو يطسولا يرجييفقلطملوالا ليقالا نمهتقيرطو حجسم نإال هنا رخآ

 ن, ىمح- نبلاله نبليقع نب رباح نب ناتس نب ورمع نب رايس نب نابز نب روظنم تنب ةلوخ يف

 نافطغ نب ثير نإ ضرغب نب نايذ نب ةرازف نب نزام



 ئ

 (ا1ةولز >ةرر 0

 م نابز نب روظنم رابخا #-

 ريهز ًاضيأ تدلودقو ةلهر 0-0 2 مشاه ع ماعهف هك عفادم ريغ هموق كيس نايز نا روظنم ناكو

 ا
 ' مف ريب زلا لاق هب 0 لح الع ند 1 وهو هموق يف 0 ءلا فا ل ا ناك ةعذدج نإ

 يندحو ريب زلا لاق يدع ىفأن 3 ةريغ» ىف ناد>و هنغع هب ا يف هتياور 4 وطلاو يم را ان زاجل

 يول لان حلا نبى“ نع ديعس' نأ دع ننقل هنشدحو ةحاط نب دمحم نع دايز ن 6 هابأ

 ول هامدق هاف 5 عج و هن دل وف نيذس عبرأ نار نإ ولع مشاه تنب مطرف تامح الا رب ز

 كا ةحاط نب دمحم هاورام ىلع هيف لاقو هرظّتنا ام لوطا ىنعي لاق أ 0

 ردق ىلع حوار وظأم تيءسف * دراوب سدل ليق يت> تئحامو

 ردب ىنب دوست ناوجرال ىناو. « مشابك ن وكت نأ وجرال يناو
 دل نعهمع نع راكب نب ريبزلا هضعب رك ذو سايعلا نباو يباكلا نبأ نع ىدع نب متيَظا رك ذو

 ىنرملا ةئراح: ىفلأ نب نان نب ةحراخ كذب ةكلمب مو هبأ ةأما جوز نإز نورظ
 ناكو هنع هللا ىذر باطلا نب رمع ةفالخ ىلا هعم لزت ملو ةلو>و رابخلا د.عو اماشثههل تدلوف

 تماعاملاقو فرتعاف هيف لق امي هلأتتو مار اق هلا ل ملا م عا مفرفرلا تار ظ

 فاح هلءفام مرح ىلاعت هللا نا م مل هنا هفلحا مث رصعلا ةالص برق ىلا هسيش مارح اذه نأ

 تن رممعأ تفلح كنا الو لاقو اال ربأ ةارعا نع دو هند فقرفو 0 ىلذ 1 ع نيرا 585 يف

 يهو كرب ةأسما حك 5 " هل لاق هنع هللا ىذر تاطعخلا 0 0 3 أ هريخ ُِق يلكلا نا لاق كَدنَع

 املف يلكلا 9 لاق ةدعاط نإ 82036 اهذ ورش امم قرفو 2 حاكن اذه نا 52 اموأ قلق

 امن ىف لاقو ام . فئسا اهةلط

 ا ل 0 5 2 #* اهرازم 1 تأ دقكن ناف 3

 00 اهلثم ىلع تدب ُّق مك ا نإ ةءوس ةكيلم 1-50 كراع

 اضيا لاقو

 مظل هنأ 0 كنيو »+ ان قرشنإ نرد يبا ردعل

 روظنل ة ةفيدحن ندح 0 ةئدع 0 ةيواعم نب : نبوح> 2

 روظنم تكد نام َت اه.الا ىف نإ مسا ءان آلا فااخ ام سني

 0 3 2 ل تنا 0 * 0 هاو اه را دق

 لجلا مول 5 ل 4 * جرعأ ناك دع 0 0 هل 5 روظنم تا ةلوذ عقر , هيأف هئبأ

 نادك ن مها ربا ناكو نسحلا 0 نسحلا هل تدلوف مال_ىلا اءيملع لع نإ نسحلا اهحوزتف



 00 (لخح)

 هللا مهارب | هل لاقف مهاربا ينمي علاظلا ملاظلا اذه ةئيدملا ري ينيسحلا لاقف مالسلا هيلع لع 1

 يدج لق دقو َكلَذ نه كءنمي امو نيقداصلا ب راع قدام ين :دسحلا ل لاَقف كضغبأ ينأ 1

 امها ريمالا أمهم ساق ىف كا كمأ جت كانو كدحو كابأ

 م46 ياكلا نبا ةءاور ىلا ربخلا مجر 1-5

 تناكو قيرطلا يف يمت ىغو اموب روظنم اهار تجوزتو اهني هنع هللا يضر رمع قرف املف لاق

 اهدعب زاجو تزاحو ه.اكتت مف كنيبو ينيب قرف ًانيد هللا نعل ةكيامإ لاقف نسحلا ةعئار ةلمح
 ه.شافابف 1 ركل نارك لاق كلن ارح ىف يل رثأ كفار تنك. روظنم هل لاقف اهجَوو

 ةحاط نب دم جوزف هثيدح يف ريب زلا لاق هم بروق هيقامرل هباطق ريا هنع هللا يضر رمع 5 غابف

 1 مث ةحاط 0 ىبب مساقلا م 3 دوادو مهارب | هل تدلوف روظنم تذب ةلو> هللا ديبع نبا

 لاق نحلا نب نسحلاهل 0 وف مالسلا ا.يلع بلاط يبأ نإ لعن نسما ا ءاع فاشن لما مو اع

 رولظنم تنب ةلوخ مالسلا امهيلع ىلعن نسحلا جوزت هيبأ نغ يعازلا كاحضلا نب دم لاقريبزلا

 يندح لاق ديعس نب دهم نب دخحأ ) 0 1 07 ريبزاا نب هللا دبع اهاإ هخوز

 | ال الج لاف نسلعا نإ هللا دبع نإ .ىسوم نإ هللا دبع نب يسوم انثدح لاق ن نسا نب يحي

 أ تإ يف هيلع تاتذب ىلثم 10 لاق نابز نب روظنم كلذ غلبف اه>وزتف مالسلا هيلع ن حلا ىلا اهىعأ

 .( ةئدملا ىف يسق قب يف ملسو هب هيلع هللا ىلد هللا لوسر دحسم ىف ء ءادوس كلاَر كرف ةئيدملا مدقف

 لشي 0 1 نسلو ىلع نب نسحلا اهجوزت كب بهذي نيرا لع 2 لكدلا |

 ]] ةلو> تلعج ءابقب تناك اماف اهب جرذو اهذخأف | ا أش لاقف كلذ مالسلا هيلع ندسكلا غلبد

 4 0 ل لا ان لاقف كبل لعأ تاق'ادس ىلع نب نسا هل لوقتو همدنت

 | امهع هللا ىكر سابع ناو رفعح ناو مال_ىلا اهملع ككل نسحلا هقداف انهه انقحاسف ا

 تايبالا هذه يسعلا ريعج لودي كلذ ينذ ريب زاا لاق اب عجرو نسحلا اهجزتف

 رايس نب روظنمل !ىفدوْلاو * اوءلءدق نامبذىيىفىدنلازا

 راردمىمسولانم ثيغ لكو © ايد يدن يردي نيرطأملا
 #* راوزب ًارمسابلا مهاتقامو * 0 ل 0

 راهصاو تخأ ىنبل يذرمهو مهتفنالار 0

 ينغملاةشئاعنب| نعبويأ ينانبأ ينثدح لاق ةيشنب رمع انثدح لاق ىعيشلا سنوي نب ليعمسأ ينربخا

  اهقاطوأ اهنعتامتنسا املف مالسلا اميلعىلعنب نسحلا دنع تناكروظنم تنب ةلوخ نأ دبعم نع

 د ا لرش ينط اهتينفف ةحاحم اهيلاطا موي تاذ اهساف ديعم لاق لاحرال تزربو اهعانق تفشكف

 2 2 وبا اهحكتي مف اهبطخ ناكو ةرازف ينب



 / 3 0 ١

 , 5 +2 ١+

 كه يهد نم نب نابي يي كنا لل انو ْن

055 
 9-295553-2-03535 جحا اج حطب ب ١ ١ح ١١ ح حب ظط ة0تبوبت0ا0

 اهاص هحطباب تره اذا *-ةيق كملا نأك لالخ
 اهانه هي تا لن هل لل تقرر ةيزدل كلك
 اهاحروا الع قءاو »+ رواج ه.اع رطع 0

 اهانغالو كنعسفتلاولس + هيماعأف يداؤف الع امو

 اها ىع را الو اعيعَو د انامح ٠ نم تءاش ثنح يعرتو

 ف ةدكوملا رانلا نك نسحا دكمول هللاو 0 ناطق ىب كك 3 ايا تلاقو كلذإ زوحملا تب رطف 1

 ةرقلا ةلبللا

 تس ومص
 ىرديالوهوهسشن ىدري ءردللو » رعتلاو بتااو دل يهوقل اي أ الأ

 #* رفق ةعاماب هيراوق هيلع # تأدون دق طاصْن« ١ ؟ وس راللو

 اذاو ماللا حش اذك لاي مموعد اذا موقلل 7 لفحر ||| لاش ىعيصالا لاق لب وطلا ن ههضورع

 ةمس علل اولجتا يأ ةنداحال 5 9 1 ءغالاب لوقتو موقلل ايو لاح رالاب لو 200 ا ا توعد

 هيلع تأملت دق تاذوت دق ناكم هريغو يعمصالا يورو ةءيغال اولبعأ و لاق هناكف ةيداحالو

 قالطاب لو ليقث ديعمل ءانغااو مرمش> نإ ةيدط رعشلا 5 تراص يأ ت ع 1 ىوربو هيراو يأ

 قحسان ع رصنبلا يرحب يف رولا
 مد## هلتدم ربخو رعشلا ادههلوق يف هتصقو هبسنو مرشخ نب هيده رايخا - 5 . .٠ ٠ .٠

 نب ةبلعت نب صاع نب محسأ نب ةحاس وهو نهاكلا نب ةيح يبأ نب زرك نإ مرش> نب ةبده وه

 ةعاضق ن 2 رأانب ل ل عاش ميذه نب دعسو ذه نب دعس نب ثرألا نب نايبذ نب هللا دبع

 ةيدهو اذه ادهم_س يف! مذه نب دعس ليقف هانر هبال ديع مذهو م ذأ نب دعس وه لب لاقيو

 سكل يوري ة 4 ءا ا .طحال ىوري ناك ةيوا رآسعاش ناكو زاحلا ةيدان نع مدقتم حيصق عاش

 نا ليق كالذإذ لي ةيوار ريثكو ةيده ةيوار 0 ناكو ريهز هربأل ىوري بمكو ريهز نبا

 ناحيسو طوح ا مهلك ةوخأ ة ةثالث ةيدط ناكو ريثأ ؟ رعشلا يلا ةياويا هل تعمتحا لخ ر ا

 رعشلااذهو اما ةسعاش تناكو نيندالا مطهر نع ةيح ينأ ب 3 يبأ تنب ةح يب عساولاو

 نب هللادبع نب ورمع نب سينخ نب ةرق نب ماع نب كلام نب ديز نب ةدايز هلق يف ةبده هلوق

 تعم انخ ويش نم ةعامح كلذ يف ربألاب ينربخا مبذه نب دعس نب ثرحلا نب نايبذ نب ةياعأ
 تقحلاو حرش ىلع امهربخي تبا راعشالا نم هنم دب الام ىلع ترصصتقاو ضع ىلا ممياور ضع

 دم هب ينثدح ندث نادقلا عضو» يف هبحاص ةياور نع مهضعب ةياور ن. صقلام

 ينادحلا ين هلأ لن تفلت (ينح لافإف ةن يعخللا لعام ا نب يدع انناددح لاق يديزيلا سام ءلا نا

 ندا ٠ نءعيجاشوب اهزالا يبأن ب د دم و حب ل نسما« ىفربخأو »يندملاور < نا

 نب دمجا راو 0 ةسدتق نبانع غئاصلا ا َ مهاربا رسل » هبا نعىلسوملا 8

 ( نورشملاو يداحلا  يقاغالا 7 ؟ )
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 مهمدحا ولك ىلاتكدسن دقو همع نع هيبأ نءىلفوالا ناماس نب دم نب ىلع نع رام نبهللا ديبع

 لوا ناك ةصاخ هربخ يف ليعامسا نب ىسيع لاق هيلع اوقفتا ام تعمحو ةياورلا نم هب درفنا ام

 ديعنب سدن> نب ةرق وثب مهو ل ةاقر يب نيبو نامبذ نب هللا دمع نب صم أع يفي نيب ب را جاهام

 نبةدايز نهار مرش> نب طو> نأ ةيده طهر صاع ودو ديز نب ةذايز طهرمهو نايذ نهللا

 ل ورلايف ءاملا اودوزفظ ةلا ىف كلذو ةلياو موي ىلع ةياغلانم اءرقلطم ناكو امهابأن منيامح ىلعديز

 ا رع اننا تاق ديون ةدازإ تحب متحكم ينام ط وح تحأ تناكورب رقلاو |
 ةدايز لاقف هيحاص ءام لبق هؤام ينفق ةدايز ةيعوأت :هوف

 موزه يذ غامدلا مر *# ميدأ ىف يسفن تاعح دق

 موحسلا جهو نم خراب يف © :موهدلا ضرعيف تمر مث
 موجحناا ةرغو عالطا دنع

 ًاضي|ةدايز لاقو لاق قوقشلا موزطاو غبدي مل يذلا مرحلا هربخ يف يديزيلا لاق
 سيايسم مو راميم هلي # سيحعلاب ةملس تدلع دق

 سييلدلاجااب الا عادصيفذي * سيرش وذ روسملا ! انآ نا
 فتلك تاكو هسفنةدايز ىنعي روسملا | اأو طالت>الاو ةدشلا سا ىمرملا و رام رملاو عضوم سيدعلا

 ؛ ايحطصا دز ن.ةدايزو مرشذ> نبةبده نامت امهدب نياغضلا هب تما امو أ كلذ ناكف لاق روسملا ا نأ

 '!ةمطافهتأ ةيده عم ناكو” لب الاب د نايقاعدي اناكف | امهموق ن 0 فما 1 اغلا ن٠ نالبقم اهو

 لاقف زراف ةدايز لزنف
 اماقريعلا رب نأ نودام * ايطانأ يما راوان اع يجوع

 امئالتت نا ك راد رادح ان امجاس نم عمدلا نير الأ

 0 دب اعف »* اها رع 0 ٠ تح رعق

 اتاي نزل انباو كنا © اةفاعشتن داحا قنا
 2 / ماكنت مغارت حماس ماعو مامزلا ةانثملا |

 اعارص طلاخم اًساهنم # م املاو صويلا ناك ادوخ

 هنود متارصلاو لمرلا نم مظع ام اقنلاو هلامشو زجعلا نيي نعام ناتكأملاو زجعلا صوبلا
 أهم يجلس ا 0503 * امئامسلاكلامقتسا ند ري

 عمس نيح هب ده بضطغف ه3 5_ كدكع ىلع كنيعي نا هيدا الحر يا 0 انت نهو يوررو ١

 نورخالالاقومزاخما ىديزياا ىور امف يعدن تناكو ةدايز تخاب زحرف لزتف هتخاب زحمرب ةدايز
 3 1 ةيده لاَقف مساقلا ما

 اهاوسأ رهض ىطملا يحزن #* امزاحلا مالغلاو ينارا دقل

 ظإظ#أ10]|011010|أ|] ]||| + 10111110

 4 ةنمتح. طين

 ا
1 
 ٠
 ٠



 0 199تب7ت71714

 كن وت نوب 2ص ا ع

 )ث/ا١ا(

 اهايعلا ةسيجانلا ةلطاو دن امساورلا صاقلا نك يد ظ

 اءاد ين نا ا الا * اهامطا اطيداحلا عجرو

 اءاهلا داؤفلا ىئشي ال هللاو * اعالت نل كنم راد راذح 0

 امزالت نا نود مامالا الو *« م املاو تابالا كحاسك

 امغافتنا نود 11 الو * اًفاغ نانود مازالا الو

 ١ جادح موق اناف هللأ 1 00 موقلا | 30 حاص مال وط ا سأو ةبده همك سو ةدايز ههع 0

 هن كد ةيدهو ةسقن يفام ىلع امهم دحا 2ك كا َد> اهوظعوف رش اءهدب عقشبنا اودخو

 ؛ 0 ال ةراغ ىو هتذاب وه 0-0 هلوق عم سل يو هنحا ز>رذا هماض دق ةدايز نأ ِي 00

 ١ مت هربخ يف ةصاخ يدي يلا ل !اف اهرئا ةملا 2 للا اء>رو امهح> | أرض قى ةماكب رو مو اي ك0 هوت

 | 5 مرعشحو هن وصل ال يذلا مولر وهو ريد 1 موف ةيده طهر نه سماع ينب ند رف ىلا

 ا شاقر ىف ند 0 بشان وبا وهو همالاس نب جاح>و عما ثُثعل يذلا وهو ةيده رم رفزو ةيذه

 را ير ةيدوأ ن م داو عردأو غانو نعل ديع هتوحاو ديو كب ناي مر طهور"

 5 نه لدحر لا ىرزعا ةيده مك ندر ناكو ريد وئاو عردأ وهو 7 ءاسغلا نبأ بضغف مالك مهني

 لاقف هب ز>رف عردأ ماقف شقر

 | رالاو هنعو * | رظالا هئم فرع * | ار ا

 ا أ ىلع اود>اطدأ م * ناطاسلا ىلا اوعادتف شاقر ينب ىلع 0 اوعداو ةيده طهر بضخ لاق ْ

 | احريم ابرض دحلا ءوبرض هب اولخن املف هوطمأ هيلع هوأر اه مهنم رقت «ب اولخبف عردأ مهلا عفدي

 ديز نب ن>رلا ديع لاقف او.ضغو ب را اورمضأ دقو شاقرونب حارف

 باتع يكتوبو يني انف « الوسر رج آب غلبأ الا

 باضغ مهوكوقرافذيشع * او>ارموقلا نار مل

 لاَمُذ ةمالس نب جاححلا هباحاف

 اهام_س امغر هللا دازف شاقر * .امغرم ءاعنك نبا قتالامناك نا

 اطام لثم ال ءادعالا نم كلو * م خا يف ذا اناخأ انعم

 امهنم دحاو لك كطيو نارخافتيو.راعشالا نايداهن ةبدهو ةَدايز لمجو هزيخ يف ىديز ا

 لوق كلذ نف هيفام راتخمي تينأو اهضعب تركذذف ةريثكارامشأ ركذو هرعش يف هبحاص ىلع ولعلا
 اهطوأ ةد.صق يف ةدايز '

 اجأف تاؤفلا تاحاح تيطقوا © اننيعلا تفرع دف اللخ الارأ

 هلوق اهنم تراثا



 يت> ةدايز ةرع نلاطي ةبده كري

009 
 200000011111010 ا ا ا ا

 اسغتام اذا ىانلاو رادلا هب # تند اذاليلخلاس انلاك كناو

 تدعامو ا 0 يم الف

 ير قائل ولا كوت ام تءطأ

 ةثتم لاخلاو تمرص البف
 همزءمرافرمالا كش تفخاذا

 اهحورف كيلع تدسةهحوناو

 ميغ بيرت لبق لاجر مالي
 ىضكرمت كيلق ضارعمل يناو

 نك اس ىعذا نيح يراثع ليلق

 لزانل عجافكينايام كبسحي
 هنود ل.>اذا أرش عجتت الو

 ىذلا ةيلمت ناو شاقرنرا ان
 اوعصاش يعول انادي زعلا يي

 انمأك امأ سانلا يفىرت نا اف
 ىلعلا يلا نينبل ىعأو مث
 دشن مواندقو كلم مو اكلم

 امحوتم ير 1 0

 دع انام الاخ 65-9

 000 ساو كولملا 0

 هقو

 امام رات اذهو ةبده هباحاف

2 
 املا ةحم ىف ناكاش رك ذن
 امترك ذ دائوفلا اهاسنيداك اذا

 هنن انكتسم اهاوه يف ادغ
 ادعم ىليا تقلعام لاط دقو

 دي معادلا اذك ليايفكتيأر

 نب
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 ابلطم كنيبو ينم ىوللا طحشو

 انرشو ايدام ولاب وه و

 ايتعارهدلا الو هنعا ومناةاشولا

 قب ونحو فاو نا ةمضأ

 ايكم مزحلا كب بكري هتبايغ
 اهذم ةلاع ال قال كياف

 ابر# ىت> ءرملا مالي كفلكو

 اينجتام اذا ًاموي يرمأ هجول
 اياكتل ترهب را اام اذا ىنانج

 0 ا ا

 انهلام' هيايسأ بهو. راسب
 ايلغأ يداوهلا ولعب ايداه ينب
 ايعصم  حيصاق هنع موهفايسأب

 ابا هيشنن نيح ائثباك الو

 اين سال ىلا عك و
 اي ويانا لع اال ناك
 اضعت ام اذإ انولعي سانلا نم
 ايعتأ جرخلا ىلعالا ةقوسالو
 اكوم ةيلهاملا يف مهل انكو
 اتاغتو ادايا لئساف انثزاوت

 الحي قوشلان م اباتتمو ًادلت
 انعم بتشملا دعب اهب ادحوو

 انذعو داؤفلا ين نءام كلاش

 اشم دحن | حدف عياخ

 انشأ كسأر امال ادبلو

 ابطتق هبام ىوادي ابنبط

 ارح ناكام لوط نم هن ىلع # هبط 2 هب امم ىنتشا املف

 دئموب ةنيدملا ىلعو ناطلسلا ةفاذعم 0-2 هلتقف هيف اهباعأ

 | نكأ يتح ليقأ كلذ ٌةيده غاب املف ةئردملا مهبط هلهأو ةبده مع ىلا 0 ضاعلا نب دنعس



 ا

 يا ةدايز ا و ند نب !| درع صخش ين> ا 0 هلهاوهمع نسا ةيسقل نم

 ءواامق نم رلا د.ع يلا ةرذع تعش اهماقاف ةنيلا تماق اذا هنم دقي ناب دعس ىلا هبأتك دروأف

9» 
 سس وه

 لكلكب مكيلعاهوخيتم نحت * ةيمبرحلا لكلك انيلعمم 2

 لأ وأ ةب رض لجأ مل نال # كلامنزب دب زل يم وق يف يعد الق

 لدتح وت ارت يذ سم رةتيهر نإ 89 0 تا ئنادمأ

 هيف هلو حوسلا ىنأ 3 كاللال هنأ لدقو قدسا نع رضنبلا 2-5 ف ةبامسلاب المر حرس ل اع ْ

 مد# ةتقايس ىلا ريخلا عجر اج

 ةيواعم ىلا :امهامف اهني مكمل ءركنصاعلا نب دعس نا هبانع رك ذف لفوتلا انت ىلا ١
 ا.ه حيناريغن 7 امهدب م 1 ىذلاوه ادم 0 رك ذف هريغ اماو درعس ىلا اهدر 3 * ةصقلايف رظف

 هل ةدايز 7-3 نمحرلا دع لاق ةيواعم ىدن ناب أوراص ام او ها نع د#ث نب ىلع لاق ةيواعم ىلا

 نا لاقف لق ةبدهاي ةيواعن هل لاقف وسن عيورتو خا لو يملظم كلا وكشا نينمؤلل
 لاقف. ارش لب: ال لاق تلمف امش وا مالك انتصق كلع ضقا نا تيس نآف ةعاجسس لد

 اهم الحص ةدرصقلا هذه ةبده

 وديالوهو:هننغ يدرب ءرمللو © هينا وااو مون ايآلل
 رفق ةعاملب هتراوف هيلع * تكأتدقطاصنءكضراللو

 رقفلل نك رتي نه عايض اذ الو: * هلالجل ةيببه اذ ىتتن الف

 : لاق ٍِي

 ردقىفوباتك يف لاحر ايانم # انيمر فداصف ائيمارذ انيمر

 رصق نمكنعالوىدعم نمكءارو * انا اش نيئمؤملا رع 5

 ربصلل ريصنف ريصناو اعارذ * اهب قضنملانلا ا كنت ناف

 روسملا معنلاق دلو ةدايزا له نمحرلا دبءا ا اش تررقا دق كارا ةيواعم هل لاف

 لحل لتق وا ةيدلا ذ> ا ىلع نمؤتال كنا لاف هيبأ 8 ىلووبهمحاناو غلبي مل ريغص مالغ وهو.

 قعرخلا يثريخا روسملا غلب مح نيئس ثالث س ّ ةئيدملا ىلا هد 0 هيبأ مدي قحا روسملاو قدح ريغل

 يرذعلا رمعم نب ليم لخ د لاق اص نب سماع 3 تدل لاف ريبزلا اخ لاق ءاللعلا يبا نإ

 نب كيهتس اهايا انك باني نه ندوب هل يدهاو دبز نب ةدايز مدبب سوح وهو نحسلا ةيده ىلع

 لوقت يذلا ردعم نبااي تنالاقف هنم هلي نا هلاسوهيلع كلذ ضىعدهبلا لخد ا.ءاف ةقفذبهءاحو صاعلا

 >>. لا ا هر
 ارب :
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 درفلا ةيصخاك ماوقالا ددع اذا * متنكو مسدعا ىنأ سماع ىنب
 ىفراص املف ليم جركل كتتفنو كيدرب ْذ> كرامضم كل ندمال قاس يل هللا ضاخ نئل هللاو ما

 دابال تفلاخ تاق دق صاع ود تناكو لاق سماع ينب عدجا ينع نغا مهللا لاق احراخ نحسلا با

 اهب سيخ ةئيدملا ىلا صخش امل هيف ةبده ما تلاقف ينئادملا نع زارخلا ثراحلا نب دمحا لاق

 007 ير رتسألا لأ ةريتأ هاو اهقدلا لها يتوحا ا
 ميظع نولك روبمأ برو « هفاضو ارق دق يركب رف
 ميلح مشا فايع موقلا نم * هضارف هيلع اموي اهلح اصع

 لاق م مهم ع منتماق هوماكف ةئس كولا ف نجرلا دنع ىلا ةريشعلا ةيده لسراف

 كدتح و تارت يذ سمر ةئيهر * كي وك فنعأ فعالاب ىذلا دعب

 ىلتؤم ريغ د_هاج ينأ يابو * ينباصأ نء ىلعايقبلب ركحذأ
 ىلاةبده لسراف رودسملا غلب ةئلاثلا كلا تاكا دعت ينوي ا لاَقف تادبالاب ةيده ىلا أوع>رف ْ

 لوقياشنأو ًابضغم ماق مث اوغرف تح تصنأف هلك نم نمحرلا دبع |
 ءرتاو انا مد نم الام د اس * يننا نولوق. اماوقأ بذك أس

 هرئاسوه خا نماماوس مو #هب ترج زلات ساو 'ىسمات سابف
 أ غابدقو روسملاب نمحرلا ديع بهذو هنم تأ نآلا لاقف ربخلا هوريخافةبده ىلا اوعجرف ضهنو
 (هتقايسصلا ربخلا عج ر) ةيدهجرخاف مكحلا نب ناورم ليقو اعلا نب دعس وهو ةنيدملا ىلاو ىلا

 ىيتيا اهحي ناكو هنارما ىلا لسرا اهحابص يف لتق يتلا ةليللا يف ناك املف اولاق ممعانور نم نع

 0 فولو ةسيحا لاط دق لجو ىلا تراضف بطلاو سانللا يف هتناق َكَعدَوأو كب عتمتسأ ةليللا
ْ 
 ديد ةعقعق ت تءووس 20 6 ف هةعواطو ا عسل نِح اهدوار ع : تكبو ىو امثداط هنأ ديدحلا أ

 لوي أشنو اهنع يحتتق هتحم تب رطضاف
 فجاركلقتساىداوارصخلاىدل * ينتلعح ام اذا تح ىنتنداو

 اخ هدا را مانا او 57 تئش ناف

 تفوقا رخلاو اهدد يعدي ءيجاح 0 7 تمحو لوغيدعاس تآ

 1و1 اد عل وطور هلع حلا قس رعفلا لاق مث

 الا
 فقاونباقاقز نم م ور 3 برس لسع ينيعرب ف
 تعاور نوضرعتسا اذا كفو الا اع اك 0 يداكلاب نذمضت

 فلو لا ١ لي تيعر و هدا ىيعاو ءالخلا قلضاب نجح رخ
 فال اود طاطا تدصا هةر اك داس اه نا ولف

 اطهيف نا قحسا ركذو ليقث فيف> نأ هيو شيح ةياور نم رصنبلاب المر ضارغلا هيف ينغ
 كيال ويا نم نافاس نعي زل انيدح لاق ىم ران كا هند حنو هته طا رك ذب ؛ لو سنويا



 )ة١7 (

 2 : : 57 ١ |
 1 اهفا وحا قدك تت هدب فقاو نبأ قافز نع ملح ريأ ع جرش هئيادملا قوس اموب نيح ظ

 لوقي يذلا س هَ لاق 6 تراك 2 ييفاوءحش جرخ دقو

 دي حر 2 دار برس .لثم ينيع رب ل

 اذه:نا:سسحاو:فضو يذلا ترسلا نو ندحا تزل تاكل( هذ هللاو يا 10
 ا تيور نكلو كمساهب الو فقاو نب قاقزب فرء قاقز ةئيدملاب سيل هنال عونص» رمل

 لد ييتلاقف ى> ىلع ةيدوب رم نق ن5 نا د يبأ لع تأ 2 داح لاقو '

 ةيده 1 كم كوب كل رعشو كرلجتو كلام ا

 نافسرلا ىلع قانا دعلاب ءاص »* ديقم 0 يح بدع

 ناثدحلاب لهدا كك 00 * كلام ةلياح هنم يحمل اللف

 اقف ءاننلا لكل تناكوهتأ ما يأرفتفنلا كتم نجلا نم ع املفهسبأ 0 يلفو :|لاقو

 امجوأ 0 د 4ث اخ م ىعزجمالو « اعزوب 5 اب موللا ىلع ىلفأ

 اعز 1 سيلهجولاو اهقلا مغأ « انثي رهدلاق رفزا يحكشاالو

 اعورأ تايثعلا ناطم 0 |. + هز تلح نسراكام ودا
 اعنت لاعفال اوشه سانلا اذا * هروزمظع ىلعهييحاب ابورض

 اعرماف ضد هدلاام اذازجسو ف ةيعو ةيورك ا ىذا جر
 نوخذرعءتي سانا ل عج ندحساا ند ةبدهج رخا ال لاق هللا دنع نب بعضه نع هبا نع دامح لاقو

 جوزا كل قوت ةيدهايدل لاق ناس> نب نمرلا دع هكردأف هيودشنتساو هريص نوربو هلا
| 

 دق لاق اهطرش امو لاق اهطرش نه تن 5 ن1 1 ما لاق هفلخ ىشثك هو هتحوز يف! كدع هذه

 اعزن أب سيل هجولاو افقلا مغا © انتي رهدلا قرفنا كت الف
 اعربت لاجرلا شاشعا نضاذا دجامعورالوا ايي

 ك فاذا ت تلاقو ةعدجم يد هنءاحو اهشنا | 9 تعد هن رفح 9 تدحاف راز> لإ هتحوز تااهف :

 ا هيبأ نع ىلفولا لاقو توملا باط 35 آلا لاقو هدو. ّق تفس رو لاق اكن اك دعا نوح

 ناف يعرسا لاق ام ا هلمهاق ةمادو يدنع ةيدط نأ هل تلاقو ناو ض ةرمض# كلذ تاعف

 ينطعأ 2 تلاقاو باصق كا كبناو قودلا للا 0 هراد انزال ْط ساجح ناكو اوكف 3 5

 3 امفحلم فاش اقرا نم تبر 2 لعفف كَ اع اهدرا ل نيمهردلا نه دخو كنترفش

 سانلا نيب الا 02 ىَدح تانقاو ةرفشلا تدر 8 * اهتفش تدطقو ةاغأ نم اهفنا تعدج> مْ اهه>و

 اذاف هدوق 2 فقس رد جرخ م توملا باط نق الأ ال لاق ىرام كعل ةحوزبم ينارنا ةيدهاب تلاقو

 لاقو !.يباع لبقاف لاح ءوسب اهو لكدتلا ناعقوتي هب ولا

 رشدان نإ انرهنا ف 1 مويلا يفايلب

 0 راد توملا دعا نأ 2# ا بيه الإ مولا تارا



0005 
 دف ةتدصيتس نو

 ردقو ءاضتل يح لك ف رباع قاف مولا اري
 8 11] نست ىف ًاموب انذالس ينآ لاق ةسأ نع ةرذع ن .لجر ينثدح لاق قا دق ىلفونلا لاق
 اذاف ةماق لاكو مسج ماكو هع هور نم بحت قاح اتانو ةريدم نو يما ى هم 2[ سمان انأ

 ةعودجم ىه اذاو رظنم حبقأ يه اذاف اهلا هر ممدقتف عرعر دق نابق دمع اهاقنتك | دق نايبد

 اهدلواف الحر هدع تعور ةيده 0 3 ليقف اهم لا نيتفشلا ةعوطقم فنالا

 'لاقو هنع ةيدلا لقي 3 ةدايز اخأ صاعلا نب ديعس لاَ هثيدح ىف ةيدتق نبأ لاق نييبضلا نيذه

 هل لاقف ءاد تاذ الو ءادج اهف سبل ءار+- ةقان ةنام كيطعأ برعلا نم دحأ هطمي ملام كيطعأ
 هلك ديعس لزب لف عدجالا اذهمد نم اه ترام الم مث هذه كتبق ىل تبقن ول هللاؤ

 هلوق يننا ةيدلا لود تدرأ ول لاو هل لاق مث يبأيف هي هيلع ضرعيو

 ارده اننيب امف لتقلا يهذيو * مكقونأ انسعأ عجل

 ظ
 َن

 لاق ىريبزلا هللا دع نب بءصم نع يبا ىلع تارقوبت دامح لاق ةيقعأت هلّتقل ذكي هنلا همقدف

 نا ركنا ال ينال مويلا كيف تدهز دقو نانتفلا ىف كدعا تنك دق هل تلاقف ىمي ةبده سمو

 تش ناو ديدشل اهل ىح نا هللاو ما لاقف هذه ىلع ريصآ فيك نكل توملا ىلع لاحرلا ريسي

 لاَ 4مم ىااتلا فقوو فقوو كلذ للا نفصال

 بالاك ما نب ي هاد والو ل دكا مآ دج ملام مه تدحَو

 افك هوك رم تليف 72 8 الد ريش نيدعاسلا "قليل كنار
 113 نداتماق لاق هلتقل ةدانز أ يلا عفدف اولاق هنود بابلا تقلغاف اهني ىلا ةلخاد تع.قتاف

 عزبلا ين ناي نأ:الوا لاتقف رضح نه ل تفتلا مث فذخو اهالصف هل نذأف نيّسكر ىل#ي

 اال ذه ةعاس لقع لبتقلا نأ ىغلب هنا هلهأل لاق مث امهتلاطا ىلا اجاتحم تنك دقف امهتاطال

 لتشإ 9 ليق لاقو لق ني> كالذ لعفف انالث امهطسابو لحي ضاق يناف تاع ناف 0

 ديقب مل اقلط 1 تلتق * ىنناف ديدحلا يف ينواتش نا

 لاقمت فييسلا زهو هيلا ماقف قاطاف هقاثو نم الطعم الا هتلتق ال هللاو:ةدايز ولآ نمر لآ دنع لاقق
 رأال رل موإلا نقال ه هلت تنأو ىبه سلع دق

 ّض هل لاقو معلا هع هيلا عفد رود هنا هل يلوت يذلا نا لابو هتياوريف دامح لاقف هلتق 2 |

 ىلع تأرق دا لاق لاق ىحي نب نيدحلا (ينربخأ) اميف هلتقنيتبرض هبرضف ماقف دك لتقاف |

 ترم ينئادملالاق زار آلا ث هيلا أ د ألا مالسالاف هّنم نق 7 لو ةيده نأ ىف ناب لاق قآَ

 ءالؤه كذب نع لربي يعم ىذلا نا هذهأي تلاقف اهيدب نيب ماس موتو وهو ةبده 0 ظ

 | ناكن ادكناتوميف ناحبسو عساولا امأو | ربس نالتقيف طوحو ةبده امأ تلاق وهامو 8 سمأب |
  ةبده ناك لاق ةصفح أد 31 ورا 5 ىلع تأرق دامح لاق لاق نيسلا 0 ( 0 1

 يقدر محا نب عساو لاق ينئادملا نعز ارا لاق هنم ديقأ نأ يلا نكعرلا لخ د: ذم نسانلا َر "5

 لك ا ةيده



 كك 1١170(

 امظدقف اييدلا قلع تت « نه ةريشمعلان ايتف ريخاي بدهاي

 اعزفم مدور هباقلا س>واو ع مهيشخول ينأ م هللا

 اه تومنوأ ًاعيمح شدعأ يىتح © مط يخأ لسأ ملو هولي م

 هللأ يذكر بااط يبأ نا ىلع ن نيح نا ند .نمللا دع نإ مهاربا اهب لثع تايبالا 6

 لاق ةيشح لأ نب دما انيدح لاق يديزملا ىعابعلا نب دم (ينربخا )دم 5 لتق هغاب امل مع

 ةدايزو ةبده ريسخ اندحا دنع نكي ل اذا تابوييلا لدأ ةئيدملاب انك لاق ىريب زلا بءصم ينأدج

 سانعلا نب دمحم ينريذا اهب بحعتو امه رامثأو اء راخأ ردق نم عفر ”انكو ءانيزدزا امه راعشأو

 ردعمنب ليج ناك اولق نييفوكلا نم ةياور نع لوحالا ندا دعو ا ل ىديزللا
 د د ريهز نب بمكة ةيوأ ر ةئطخلا ناكو ةئطخلا ةيوار ةيده ناكو ةيده ةيوار ىرذعلا

 لاق قحسا نب دمع ةريغلا ونأ يتادح لاق دعس ينأ نب هللاادبع انثدخ لاق يلهلا رص نب بذل
 أ نب ةبده ثعب لاق هما نع 00 نب ته ردك ف ”د> ل ا سوا 20-

 كلت رممتما كلفنا ب ل دو هياع هللا ىل< يلا جوز ةشئاع ىلا مرشح

 ؛ ل وع

 بربرلا نا هضراعو رون #* هناك ءامدلا ىف لبه_ساادإو

 بيطلا تارشلا © ماركل أنبا ان حبطصأ 2 تاقويئامد توما

 هلا 0 ةدارلا قدح »+ يي ودس ءارفص

 ع نع رسهنبلاب ليقث يناث ىلصوملا مهاربال ءانغااو ىدنولا ينال رعشلا

 1-5 هيسلو ىدنشلا ىلا رامخا 0

 ينب ةلود نيتلودلا هكردأ دقو اعو.اع“ ا ىعاش ناكو ىعار 51 ُْثِيَش 20 سودقلا دع ب بااغ ةمسأ

 ..ك ةتامآو:هلخا اماو يناملا طل طاقلالا ندلتش ندشلا لزنا#و نتاكلادلو هر 0
 ناكامو هقسفو هايأ هن رقاعمو بارشلاب هفغشو ناسارملو ناتسدع سإ هءاقمو برعلا دالب ن٠ هدعإ

 ماس اةيروغملج : 13
 د رطل ع وي لا هن 772

 لمط مالسالا ءارعش نم اهفّصو ند ل وأ وهو رخحا ةفصب ءزعش غرفتساو نيدلا داسق نك
 هراتعو اه : هلوق روهشمب نمو هدصقو هدكو اهفصو

 حبصي بصتنم تاثعرلا وذو * ينانأ ذا متعلم تاق
 حيصفلا هبرششي نيح غئايو © هنم نإذلا بره ابارش

 تاس. "نشل ج18 5:ج+س سة

 لوشي امون يبدوا قدحسأ عم رع وس هنأ يديزملا لضذف يف و لأق شفخالا ناماس نب ىلع (ينربخأ)

 أ نهو لاَقف ساو 008 5 لو هظ رو هل بدغتسافو را ة هفص 1 يدطا ىنال 1 رمش دشنأو 1

 لمح هروش _ اهلك ىتاعملا 00 هخعاس ؟دجوأ 1 ةقيطلا هده ل 2 ا هيناعم ساو اوبأ دل ا
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 | ىلع يأ َقَح هيف نسحلا هقرس ىذلا عضوملاو ينعملا جرختسي م يد_:طلا ينأ ارعش نم 5 دع

 نب م.اقلا نب دهم ىنثدح لاق ىلع نب نسما ) 0 هرعش نم اه>ر>تساو اهاك تاربالا ا

 ةديبعيلأ دنع انك لاق ةريعبلا لهأ نه خيش ىنئدح لاق دعس ىنأ نب هللا دبع ينثدح لاق هيورو»

 يدنطا يأ لوق نم هذخأ اذه لاق مث كدنف خ..ثلا هيسنأ را ةفص يف ارعش دشنم دشناف

 ديا مرام نال قررا © مامي طونغ يدنطابأ نعيم
 دعرال عزفت ءاملا تانب باقر * ا ماقر ناك ازق ةمدقم

 درولا ريثعلاو كلاب امييرطو * اهجازهباط نيد ىىلاولا اهناح

 دقلا نسحاههنءساك لكيفو « اصلاخ قبرابالا يف افالس جم

 دعح رعش وذ ناد وسأا نم عد رمص# هاكك ةنزأ فار انقهدفت

 تاذ ةناحلا يف حوبصلا يهتشا ىدنهلا ابأ نا انياحأ ض.ب ين'دححاطتلا نبا باتك نء(تخين ا
 ةشحافلاو را اههف عابي نارسخلا ليج هريسفتو نايز هوكاول لاقي ةلحيف ناتسجسب ارامح ىتأف مد

 لعجوهللاكف ارائيد هاطعاو ينةسا هل لاقف را ا ىلا لخدف ةيغ و نازو براخ لك اهلا 2

 01 هب افلا رامختال اولاقق لاخلا كلت لع ءوفداصف هنع نولاب موق ءاحو ركس ىقت> برش

 ينقل باط نآلا ركشلاتقو.نآلا اذه هللاقف مهريخ راخا هفرعف مع لاسم هداف اوركس

 1 هشا دقاو ال لاَتف دعب مئان اذه كيو رامخال اولاقف اويتنا واركك قح جرش 0

 هفرعف مهرب نع لأسف هّشناو اور - يتح مين ارا قل برش هي فرع
 4 0 م 1مل 0 مادو هاذ كالي إو يع يت 0 ا د هاو لاق

(١ 

 بالا نب ةيلأول 5 4: عل ريذلا اذهو هوقاف قاف اذأ يت 0 ع را ره | وكرت 6-2 ” دحاو عضو

 لوقي كلذ يفو ىدنطا ينال هنأ 3 ةلاو راب يف 1 دقو ساو ينأ ف

 عار نايز هوكب مهل * أوقالت ةثلان دعل يعادب

 حارج> يناياصأ ام الق * اهنم تك رتف اعركحا دقو

 حاطصأ: هنوخم خا لاقف « اذ نم راخلا اسبيأ .اولقو
 اوحارتسسا مث اوالعتو هب * انقْطا كحار تاه اولاقف

 حالس اهلو اههحالس دوغ »* مسرهر نا مهيأ نا اق

 * مع تلايش هبت كاحو

 حايمرأ تارفلا ىلإ مهكرخ ان ينوريذ: لاف الرع كوأر

 اوحار نيح هني لله اولاقف * اوف ينةمحاذ مهب تلقف

 حابص ينارال حال دق هب * ا 1 ١ لاف

 حابت_سإو بغل سا اذا بأدلا كاذ أَو نأ ف

 ميهاربا نب ةقدص لاق لاق يزنلا ليلع نب ندحلا ينئدح لاق دمحأ نب نسما ىمع ( ينربخأ )

 حاتم رد مهحانا لاف



 )ذ/ا١ (

 5 انكف ه.ون يف احق ايلقت يلقي ركس اذا ناكو ورع انعم برشي يدنطا وأ ناك يركلا

 ىلع ردقل هيف انلوطو لحم هلجر اندد-ثو ةليل ركسف حطسلا نم طقسي الثل هلحر دشن ام

 انكنم قفل نبحلا حشو ملظتسلا نم طقساو نلفف هما ند ركلة رول وبلا ىلا م

 كلذ دعب هريش تررش ةقدص لاق ايم هاندخوف 0 بارعشلا نم هفوح يف اع 0

 ا هيلع تدجوف

 هرصعم ىربقو مركلا قرو * ينقكاموي تم نا اولء>إ

 هرفغملا ند> حارلابرشدعب -© ادغ هللا نم وجرأ يننا

 لاق هربق ىلع هيلا ىهنا اذا حدقلا نويصيو نوبرعشيو هربق ىلا نوئيحم كلذ دعب نايتنلا ناكف لاق

 رام ةناح نم ةدران ةليل. يف ناركس وهور جرت هنا يدتطلا ىلإ ذانو ىف ها نع قسما كل

 لاق هيبا نع قحسا نب دامح ىورو قي.رطلا ىلع ايم دغ نم دحوف هلتقف جا: هباصاف ناير وهو

 ثيحب انا يدذحلا ابا اي هل لاق مسوملا مايا ترضع املف يدنهلا ابا هعم جرخاو رايس نيرصن جح

 ظ نمضف كتنمام ىرنام الولف ىلع كتجاو مايالا هَذه يف ذيعتلا يل توف هني راوزو هللا دقو
 نالبق رحسلا ىفىغم لجحالا يضقنا اءاف رايس نب رصن هب لكوو ماكتحالا هيلع ظاغو كلذ .هل

 59 ةوادإ 1 نيب عضوو يلع ساخ عساو ءاضف ىلع امهم فرش ك1 3 10 أرمدأ ىقاي

 ' 5 لوقيو يكسبو برشإ
 عضارملا رد موطفملا دقف م * امتدقف ينا ساكلا ىلع اريدا

 عمادملا 0 املع لظف # هحور حارلا رافمادم فاح :

 لاقف بارشاا هيرقاعمو هقسف ىلع يدنطا ابا موق بتاعو لاق

 قودف ىل رفغيأّسا ناف * مو 10002 تيلص اذا
 قسولا نيدلب تكسمادقف * انش سانلابرب كرشا ملو

 قتعلا تيلا ىلا ينناس #* الامتانو ودماتدهاحو

 قيرطلا تايذب نم ينوعد © ءافخ هب سيل نيدلا اذهف

 رحفف ىها وع ةوسن اهدنع ناكو كانه ةرامح دنع نانر دوكب ىدنطلا 3 اموب برشو قا 32

 كلذ يف لاقف نوحقتي ملف لعجي هنبلاطي نامجف ائيش نوطعي ملو 3

 انيثام تسا يناوز نيطعيا * ةبذاك يدنملا 5 1

 انيداذهللا ىزذأف ناحرالاق ًارطو يضقنأ املف نهرغو

 كاف دجلوبا المح كلا حي ينأ نع سهاط نب هللا دبع نب هللا دبع نع ىمع ( ينربخأ )
 لاقف كتجوزل ك نأ لثم تيك ول لاقف' مع 7 نم لجز ىلا بر نب ثبش نب سودقلا دس -_ع

 يدنملا يأ رايس نب رصا سمو ملحم وبا لاق كيلا تبطخام كنا "لثم تنكو كتف 04

 لاط املف كفال [ة كفرش تء.يض لاقو هيسو هلذعف هياع فتوف ليام نار 2 وهو :

 رسل
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 جنا وكلا | لرش .تديحب ىأ-الول كاقف. هلآ "تفناا هباتع
 ناكو 1 وأ لاق الح> رصن فرصناف ناسارخ ىلع

 هوبا ناكو اكسان نيزرب هل لاقي لحجر ناتسحس

 قفطف يدنبلا وباديلا ساحف ةبارذ يف بلص

 12 لاقت تاور دل نك دو فلدم
 يف ةاذقلا ىري كدحا يدنبلا وبأ

 ةيشْلا يري الو هيا نيع

 هلححأف 35 تس

 ناكو و وبا لاق

 سانلا عرس

 ناو
 غو
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 مد ىناغالا باتك نم نبرشملاو ىداملا ءزملا تسربف اج

 *( يناهبصالا جرتلا يبأ مامالل )»

 هفيكك

 دانز همالغ عم قحسأ راقت

 ميرخ نب نعأ راخا هوه 5

 ةيسأو ررا.خا 5 3

 بريشملا نع ةخ ري 0 | 5
 رفعحم 3 راتخا 5

 اساو ردب نب ةيراح بدنا 1

 بتاكلا دلاخ راخا رص -ج

 ل شارخ ىناكذ

 هيسأو لءاخ راخا 4

 0 ةرادنبا 1 1:

 ش و

 ٍِح

 هيسأ و 0 ريهز 1 5

 بهو نب كيهرس رايخا 3

 وشم يسال يشل يي يي يس تس يي يي تت تت تأ م ل دف ل ملا

 هيسأو رساؤلا مة رايخا اس

 شايع نب ةحاس رابخا 25

 هيسأو يرفنشلا ريخ ملال

 هسنو ىلذهلا رحض يلاراخا ه4

 قي راخا ٠١

 هيسأو ةنيذأ نب ةورع راخأ ٠٠ه

 هيسأو ةمقلع راخأ ا١١

 قارب نب ورم رايخأ 1١1١
 ةىعاشلا لضف راخاأ 65

 ه.سأو سملتملا رابخا ١

 هيسأو نححم نبا ركذ ١07

 ةراخاو قراخم ركذ ١4
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 هفرص

 هيلو يسقلا ليلا راخا ٠١هوأ

 دودسملا راخا 5١ج ْ

 ةشرذ> نب دوعسم راخأ 6|

 نابز نب روظنم رايخا /١1

 هلتقم ربَحَو رعشلا اذه هلوق يف هتصقو هسأو مرشح نب ةبده راخا 9
 ه.سأو يدنولا يبا رابخا االالا

 إل تع لح



 ءارطالا نع هنر_ثل ينغلا ينامص الا جرفلا يبأ ةمالعال يناغ آلا باتك م هللا دمحم

 نهد لكل عفانلا اد الا 0 عي عما احلا 9 فلاو داقتالا ٠ ْنَع ام 6 ديعيلا ل

 هف لوقأ ام ةباغو بانلالا وأن م هب لفا

 حارف الآ اط ويصل ةرد نم ع هب مكف مضخلا ردحبلا 0ع ا

 اهم قافو هن شاود صعا هم لاتفضأو هدم .ةدوهسدمو هيدع ل دهحلا تلد دقو

 نورشعلاو يداحلا ع رجلا 0 طل 8 5 زا 3 اك هب يهم 1 ماد الا ةعبطلا ىلع

 4م اع !ددوأ ثا 6 ند هاذ اذه 0 هم تاخ يذلا ري الأ

 ةياحتم اهتيزب ت>ربتو لاما للح ىف لفرت ةعطلا

 نم: يناثلا عبر رهش رخاواىف لاكلا عاونأب ا

 نم ةرغ نم نيرتشعو ةنالثو ةناماثو فلاةئس

 نيلو الاديسدم انديد ىاثملاعبشلا توا

 هيلع م هلئأ ىلصو قرا

 م 2 هلا ىلعو

 0 كس“

 نتا ١ كك

 هَ

 امقاومو اهريغو نادياو ىفا اوقلاو ءاننلاو لاحرلا« | 5 نايبل عماجلا تسزوفلاب مْ

 هش ا ةغالا ىلا 0 هل ةغللا ن 5 ل دقو تائذ ا أدت ند ءر م لك ىفةفيضص ل 5ك نم

 رع 3 تارزخ قرا الل ال حأو ا ىف عرشو ةيبر 7

 هفنص فلالا
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